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KRISLAI
Idėjų persekiojimas.
Istorija—liudytojas.
Daugiau laisvės, 

o ne mažiaus.
Teismų kaleina.

Rašo A. BIMBA

Laikas nuo laiko ir Angli
joje; pakyla balsu už tai, kad 
būtų nu legalizuota Britanijos 
Komunistų Partija. Bet to
kiam žygiui priešingi darbie- 
čiai. Priešinga ir vyriausybė.

Tuo reikalu yra išsireiškęs 
ir premjeras Churchill. Jo 
pasakymas vertas dėmesio.
“Britanijoje mes nepersekio

sime nė vieno už jo idėjas, 
nepaisant, kaip jos nepopulia
rios būtų; ir mes neieškosime 
naujų įstatymų, kurie leistų 
mums pradėti ragangaudystę, 
kaip paskutiniais laikais esa
me matę kituose kraštuose.”

Todėl visa Britanija esanti 
nustebinta mūsų šalies Kon
greso nutarimu čia nulegali- 
zuoti Komunistų partiją. Bri
tanijos komercinė spauda 
daugumoje negali suprasti to
kio aštraus žygio. Jį skaito 
neapgalvotu, isterijos padari
niu.

Europinis CBS koresponden
tas Hoard K. Smith aną die- 
ną^oaaarė įdomų pranešimą 
apie tai, kaip vakarinėje Eu
ropoje žiūrima į komunistų 
rulegalizavimą. Apart Ispa
nijos. Portugalijos ir Turkijos, 
sako jis, vakarinėje Europoje 
niekas nė negalvoja apie ėmi
mą tokio griežto žygio.

Panašiai išsireiškia ir kitas 
radijo komentatorius. John' 
Vingate savo televizijos pro
gramoje “Through Other 
Eyes” padavė nuomones visos 
eilės europiečių.

Vingate kalbėjosi su ketu
riais korespondentais — iš 
Britanijos, Indijos, Italijos ir 
Francūzijos.

Ką jie jam pasakė?
Britas pasakė, kad jo ša

lyje žmones tiki į balsavimo 
balotą. Tegu žmonės balsuo
ja laisvai. Jeigu jie nenori 
kr>tnunistų laimėjimo, tegu jie 
turi progą laisvai per balotą 
tatai parodyti. Jeigu komu-, 
nistams bus atimta teisė sta
tyti kandidatus savo vardu, 
tai kaip mes žinosime, kiek 
įtal^s jie turi balsuotojuose?

'Todėl visa Britanija prie
šinga komunistų nulegaliza- 
vimui.

Italas laikraštininkas tuo
jau parodė į didelę Italijos 
komunistų įtaką. Apart to, 
kad jie ten turi didelę parti
ją, už jų kandidatus balsuoja 
milijonai nekomunistų. Ką 
tas pasako? Tas pasako, kad 
Italijoje ekonominis gyveni
mas yra sunkus. Ar tuos sun
kumus prašalins komunistams 
atėmimas teisės viešai ir at
virai veikti? Ne, neprašalins.

Prancūzas laikraštininkas, 
nusistebėjęs mūsų Knogreso 
žygiu, pasakė, kad vakarinė
je Europoje, taip pat ir Pran
cūzijoje, reikia daugiau lais- 
v&s, o ne mažiau. Niekam 
Prancūzijoje nė į galvą neat- 
eirJ| mintis Komunistų partiją 
įstatymais uždrausti.

Indusas laikraštininkas ly
giai tokios pat nuomonės.

Kaip ten bebūtų, mūsų
(Tąsa 3-me puslapyje)

Darbiečiai matėsi su Mao, 
Nehru ir lankysis Kinijoje

Nusižudė Brazilig os 
diktatorius Vargas

Buvęs Francūzijos premjeras 
siūlo laikinai priimi! E.D.C.

Pekingas. — Attlee ir 
Bevano vadovaujama dar
biečių delegacija lankėsi 
pas Kinijos prezidentą 
Mao Tse-tungą. Nepa
tvirtinti pranešimai sako, 
kad darbiečių vadai pa
kvies Mao apsilankyti Bri
tanijoje.

(Maskvoje būdama, vie
na delegacijos narė, Dr. 
Edith Summerskill pakvie
tė Malenkova apsilankyti 
Londone, ir tas pakvieti
mą priėmęs.)

Darbiečių vadai sugrįžo 
iš Mandžiūrijos, kur jie 
lankėsi kelias dienas. Ten 
jie apžiūrėjo plieno liejyk
las, fabrikus ir anglies ka
syklas. Bevanas ir Watso- 
nas, abu buvę angliakasiai, 
buvo nusileidę į vieną ka- 
syklą.

Darbo Partijos genera- 
linis sekretorius Phillips 
Morganas pareiškė, kad ką 
jie mato Kinijoje, į juos da
ro didžiulį įspūdį.

Ketvirtadienį^ delegaci
ja išvyks į Šanchajų.

New Delhi. — Indijos mi
nistrų pirmininkas Nehru 
aplankys Kiniją ir ten 
viešės kokias dvi savaites. 
Jis savo kelionę padarys 
spalio arba lapkričio mėne
si. Pakvietimą atvykti į 
Kiniją jam įteikė Čou En-

Augsburgas (Vokietija). 
— Amerikiečių karinis teis
mas nuteisė kartuvėms 
seržantą M'cMahaną už vo
kiečio taksio vairuotojo už
mušimą.

Aukšti Pakistano pareigūnai 
lankysis Tarybų Sąjungoje

Karači. — Ekonominių 
reikalų ministerijos sekre
torius Hassenas praneša, 
kad artimoje, ateityje gru
pė aukštų valdžios pareigū
nų ir industrialistų nutarė 
vykti lankytis Tarybų Są
jungoje. J i e lankysis 
Maskvoje ir taipgi Tašken
te, azijiniame Tarybų Są
jungos centre.

Kuomet vasario mėnesį i 
Ceilone įvyko Jungtinių 
Tautų Ekonominės * Misi
jos Azijai konferencija, 
Sovietai pakvietė apsilan
kyti Indijos, Burmos, Cei- 
lono, Pakistano, Afganis
tano, Japonijos, Nepalo, 
Filipinų ir kitų Azijos kra
štų ekonoministus.

Pekingas. — Kinijos 
premjeras Čou En-lajus 
pagyrė Indoneziją už jos 
atsisakymą dalyvauti Ame
rikos rengiamoje Pietryti
nės Azijos karinio pakto 
konferencijoje.

Hong Kongas. — Kinai 
sugrąžino britams policinį 
pakraščio sargybos valtį, 
kuri buvo patekusi į Kini
jos vandenis /ir. suimta. 
Dėl sugrąžinimo britai ko
kią savaitę vedė derybas su 
kinais.

lajus, kuomet jis lankėsi 
Indijoje, pakelyje namo iš 
Ženevos konferencijos.

Pekingas. — Kinijos lai
kraščiai rašo, kad Nehru 
apsilankymas yra mielai 
laukiamas, ir kad tai bus 
“dar viena didžiulė de
monstracija už pasaulinę 
taiką ir Azijos tautų soli
darumą.”

7 Kenyos nacionalistai žuvo 
mūšyje su britą kariuomene

Nairobi. — Apie 1,000 
britų kareivių, policininkų 
iū ginkluotų plantatorių 
bei jiems tarnaujančių vie
tinių (negrų) policininkų 
vedė ištysos dienos kovą 
prieš 500 nacionalistų prie 
Gatundu.

Britų pranešimais, 7 
nacionalistai (kuriuos bri
tai vadina “Mau Mau”) žu
vo ir likusieji buvo išsklai
dyti. Britų komunikatas 
nekalba apie savo nuosto
lius.

Tai buvo didžiausias su
sirėmimas tarp britų ir 
Kenyos nacionalistų pasku
tinių kelių mėnesių bėgyje. 
Nacionalistai buvo ginkluo
ti šautuvais, 

t - - - ■ . - - ■
Orlaivis nukrito jūron prie 
Olandijos,—21 asmuo žuvo

Haga. — Iš New Yorko 
į Amsterdamą skridęs 
KLM (olandų) keleivinis 
orlaivis nukrito į jūrą jau 
prie, pat Amsterdamo. 12 
keleivių buvo amerikiečiai, 
kurie vyko atostogauti Eu
ropoje.

Orlaivis nukrito tik 27 
mylios nuo Amsterdamo 
aerodromo. Jis būtų pa
siekęs aerodromą per kele
tą minučių.

Demokratai atnaujino savo 
kritiką prieš Eisenhower;

Washingtonas. — De
mokratų partijos nacionali
nio komiteto pirmininkas 
S. A. Mitchell atnaujino 
kritiką prieš prezidentą 
Eisenhowerj. Jis sako, 
kad labai įtartina, kodėl 
valstybės kontraktai buvo 
duodami Dixon Yates 
firmai, tuo tarpu, kai kitos 
firmos buvo pąsiūlusios at
likti tą patį darbą už ma
žiau. (Viena firma paskel
bė, kad ji būtų atlikusi dar
bą už $150,000,000 mažiau 
negu Dixon Yates.)

Vienas Dixon - Yates 
firmos direktorių yra 
asmeniškas Eisenhowerio 
draugas golfininkas Bobby 
Jones.

Istanbulas. — J o r dano 
karalius Huseinas ^Pirma
sis lankosi Turkijoje.

ORAS. — Karšta, tvan
ku, dalinai debeisuota, lie
tus galimas popietį.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos nacionalis radijas pra
nešė trumpu specialiu ko
munikatu, kad nusižudė 
šalies prezidentas Getulio 
Vargas. Jis nusižudė tuo
jau po to, kai pasitraukė iš 
savo pareigų.

Rio de Jainero. — Tuoj 
prieš pranešimą, kad nusi
žudė diktatorius Getulio 
Vargas, buvo pranešta, kad 
jis pasitraukė iš preziden
tinių pareigų. Jau kelios 
savaitės, kai prieš jį buvo 
daug spaudimo iš viešosios 
nuomonės ir karinių rate
lių, ypatingai aviacijos ka
rininkų.

Getulio Vargas buvo kal
tinamas, kad tai jo asme
niški sargai bandė nužudy-

Siuvėjų unija griežtai smerkia 
komunistų uždraudimo įstatymą

New Yorkas. — Siuvė
jų unijos (Amalgamated 
Clothing Workers CIO) 
organas “Advance” smer
kia Kongrese nubalsuotus 
įstatymus atimti legalesr 
teises nuo Amerikos komu
nistų partijos. “Advance” 
sako, kad liberaliniai de
mokratai Kongrese, kurie 
balsavo už uždraudimą, 
sunkiai nusidėjo demokra
tijos dėsniams.

Siuvėjų organas yra 
pirmas CIO laikraštis, ku
ris taip griežtai ir atvirai 
pasmerkia anti - komunis-

Prezidentas vetavo paštininkų ir 
kitų tarnautojų algų aukštinimą

Denver. — Prez. Eisen- 
howeris laiku nepasirašė 
Kongreso priimtą įstaty
mą pakelti algas paštinin
kams ir kitiems valdžios 
tarnautojams ant penkių( 
nuošimčių. Nepasirašyda
ma^ prezidentas vetavo 
(atmetė) Kongreso nuta
rimą. * Algų pakėlimas bū
tų palietęs milijoną ir 750,- 
000 tarnautojų.

CIO prezidentas Reu- 
theris ir AFL prezidentas 

UNESCO išmetą ketinius 
tarnautojus amerikiečius

Paryžius. — Jungt. Tau
tų Apšvietos, Mokslo ir 
Kultūros Organizaci j a 
(UNESCO) nutarė atleisti 
iš pareigų keturius savo 
tarnautojus amerikiečius, 
nes tie atsisakė atsakyti į 
klausimus Amerikos val
diškai lojalumo tarybai.

Vienas atleistųjų yra 
žymus UNESCO darbuo
tojas D. Leff.

UNESCO yra tarptau
tinė organizacija ir prie 
jos priklauso keli socialis
tiniai kraštai lygiai kaip 
Vakarų. Jos administra
torius ir tarnautojų sam
dytojas yra amerikietis 
William Farr*

ti laikraštininką Lacerdą. 
Nors pats Lacerda liko 
gyvas, jo draugas, aviacijos 
karininkas, buvo nužudy
tas.

Po to keli laikraščiai, 
tarp jų paties Lacerdos re
daguojamas, atvirai kalti
no Vargasą pasikėsinime. 
Aviacijos karininkai grą- 
sino, kad, jei policija ne
suras žudiko, tai jie patys 

I ves tyrinėjimą ir jį suras.
Trys dienos atgal buvo 

pranešta, kad Vargas pla
nuoja imti “ilgas atosto
gas,” bet vakar atėjo pra
nešimas, kad jis atsistaty
dino iš savo pareigų.

Praneašma, kad Vargas 
nusižudė nusišaudamas re
volveriu. ' 

tinį įstatymą. Bendras 
CIO organas, “CIO News” 
dar nepasisakė. Apart siu
vėjų kita CIO unija, stok- 
jardų darbininkų su savo 
centru Chicagoje ' jau davė 
suprasti, kad ji smerkia 
komunistu uždraudimo 
įstatymą.

“Advance” sako, kad 
sunkiai galima suprasti, 
kaip liberaliniai Kongreso 
nariai galęjo politinės stra
tegijos sumetimais pa
miršti demokratinius prin
cipus ir balsuoti už komu
nistų draudimą.

Meany pareiškė, kad pre
zidento veto prieš algų pa
kėlimą yra neteisingas 
žingsnis, nukreiptas prieš 
žmonių gerovę.

“Žemieji valdininkai gau
na menkas algas ir kenčia 
lygiai kaip darbininkai. 
Valdžia dovanoja milijo- 
nūs ir bilijonus kompani
joms, bet nieko neprideda 
tarnautojams,” sakė unijų 
vadai.

Vengrijos vyskupas paneigia 
prieš jj keliamus šmeižtus
• Evanston, Ill. — Vengri
jos protestantų vyskupas 
Peter pasikalbėjime su lai
kraštininkais paneigė prieš 
jį daromus kaltinimus, kad 
jis yra Vengrijos komu
nistinės slaptosios polici
jos agentas. Jis taipgi sa
kė, kad jis'ne komunistų 
partijos narys, nes “nega
lėtų būti.”

Jis sakė, kad krikščionis 
gali būti komunistu, nors 
negali laikytis marksisti
nės - materialistinės filo
sofijos. Vengrijos valdžia, 
jis sake, nepersekioja ti
kinčiųjų ir jie turi pilną 
laisvę.

Vyskupas Peter atvyko

Paryžius. — Buvęs prem
jeras Piney išėjo su nauju 
planu, kurį jis siūlo Fran
cūzijos parlamentui: pri
imti EDC planą dabartinė
je formoje (be Mandes - 
France pataisymų) bando
mam periodui, 18-kai mė
nesių. Jei po to planas 
nepatiks Francūzijai, sa
ko jis, ji galės pasitraukti.
t .■ L-"’■r?.—1 -■ J.S.J.J 'Į" A LM1-J _J t

Komunistinė įtaka didėjanti 
Kipre, sako britą pareigūnai

Londonas. — Britanijos 
kolonialių reikalų ministe
rijos informacijos skyrius 
sako, kad per paskutinius 
mėnesius Kipro saloje žy
miai pakilo komunistų įta
ka. Komunistų įtaka, sako 
ministerija, dabar ypatin
gai stipri darbo unijose.

Kaip yra žinoma, komu
nistai bendradarbiauja su 
kitomis politinėmis į Kipro 
grupėmis už salos prijungi
mą (“Enosis”) su Graiki
ja. Bendrame prieš - bri
tiškame fronte žymiausios 
dvi grupės yra komunis
tai ir stačiatikių - ortodok
su bažnyčios dvasiškiai. 
Šios dvi grupės dažnai ren
gia bendrus išstojimus.

lanonija užvedė prekybos 
derybas su Šiaurės Korėja

Pyongyangas. — čionai 
lankosi 8 janonų verslinin
kų delegacija. Ji atvyko 
su Japonijos valdžios pri
tarimu ir tariasi apie Ja
ponijos - šiaurės Korėjos 
prekybos praplėtimą.

Iki šiol Japoni ja: ir Šiau
rės Korėja neturėjo jokių 
prekybinių santvkių. Ja
ponu delegacija buvo drau
giškai sutikta ir ii Korėjo
je viešės ilgoką laiką.

Adenauer suimtą Reimanną, 
jei tas pasidarytą galima...

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos policija gavo įsakymą 
nuo kanclerio Adenauerio 
suimti Vokietijos (Vaka
rų) komunistų partijos va
dą Max Reimanną, buvusį 
parlamento narį ir Parei- 
nio srities darbininkų va
dą.

Reimannas yra kaltina
mas “prieškonstitucinia- 
me veikime.”

Bet Reimannas iki šiol 
nebuvo suimtas, nes polici
ja jo negali rasti. Mano
ma, kad jis kitoje Vokieti
jos dalyje, —Rytinėje.

Casablanca. — Naciona
listai pravedė pasikėsini
mą ir nušovė francūzams 
pataikaujantį turtingą ma
rokietį.

į Ameriką su ribota viza: 
valstybės departmentas 
jam davė teisę atvykti, bet 
jis negali apleisti Evans- 
tono ir keliauti kitur- ša- 
lyje. __

Manoma, kad Piney pla
nas turi Amerikos paramą 
ir gal net yra jos inspiruo
tas, bet Washingtone dip
lomatai sako, kad jie apie 
Piney planą “nieko negir
dėjo, iki jį išgirdo.”

Mendes - France grįžo 
iš pasikalbėjimų su Chur- 
chillu ir Edenu Churchillo 
vasarvietėje Kente. Men
des - France gavęs Chur
chillo užtikrinimą, kad jis 
gaus britų paramą pastan
gose surasti kompromisą. 
Bet britai esą pasiūlę jam 
bandyti daryti naujas nuo
laidas.

Mendes - France .tarėsi 
su britais apie penkias va
landas. Po pasitarimų jis 
tuoj nuskrido namo, kur 
Normandijoje matėsi( su 
šalies prezidentu Coty.

Paryžius. — Spauda čia 
jau kalba apie galimą Men
des - France rezignavimą. 
MRP (katalikų) partijos 
šulai, kurie iki Mendes - 
France laikotarpio vado
vavo Francūzijos užsienio 
politikai, garsiai kalba apie 
tai, kad Francūzija norė
dama ar nenorėdama turi 
priimti europinės armijos 
planą, kaip tai pageidauja 
Washingtonas.

Pekingas. — Kimios ra
dijas paskelbė, kad po Tai- 
vano (Formozos) išlaisvi
nimo bus suteikta amnesti
ja visiems nacionalistams, 
kurie tik nėra karo kri
minalistai.

Paskutiniai 
pranešimai

Denver. — šiandien (tre
čiadienį) buvo manyta, kad 
prezidentas Eisenhoweris 
pasirašys įstatymą, kuriuo 
uždraudžiama komunistų 
partija.

Londonas. — Ame rikos 
ambasadorius matėsi su 
britų užsienio reikalų mi
nisterijos Vokietijos sky
riaus tvarkytoju Sir Frank 
Robertsu. Buvo tartasi 
EDC reikalais.

San Francisco. — čia bu
vo jaustas nemenkas že
mės drebėjimas, bet niekas 
nenukentėjo. Kai kurių 
namų sienos svyravo. Dre
bėjimas taipgi buvo jaustas 
Oregone ir Nevadoje.

Washingtonas. — Lakū
nams ir kompanijai pasira
šius paliaubas, American 
Airlines firmos orlaiviai 
vėl pradeda skristi trečia
dienio vidunaktį.

Washingtonas. — 10,000 
darbininkų prisidėjo prie 
streiko Anacondos vario 
kasyklose įvairiose krašto 
dalyse. Iki šiol streikavo 
penki tūkstančiai.
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Smūgis po smūgib
Kodėl mūsų vyriausybininkai 

užsieninės 
tą sieną, 
kolonializmą ir imperializmą, 
visi laikraščių korespondentai ir radijo komentatoriai 
teigia, kad Europoje, Azijoje ir Afrikoje Amerikos gar
be, vardas ir prestyžas krinta ir krinta.

Mūsų šalies politika aplaiko smūgis po smūgio. 
Tik neseniai jai buvo suduotas skaudžiausias smūgis 
Indokinijoje. Nespėjus atsipeikėti nuo to smūgio, ji • 
aplaikė porą naujų smūgių. Taip kalba praėjusio sek- • 
madienio pranešimai. Vienas atėjo iš Europos, o kitas j 
iš Azijos.

The N. Y. Times korespondentas Harold Callender 
iš Brusselio rašo, kad “pasitarimai dėl Europos Apsi
gynimo Sąjungos baigiasi nesekme, nepaisant Jungti
nių Valstijų spaudimo.” Francūzijos premjero Men
des - France pasiūlymus kitos valstybės atmeta, o be 
tų siūlomų pataisymų bei pakeitimų Francūzijos par
lamentas sąjungos plano neužgirs.

korespondentas Lindesday 
Jis lankosi industrinia- 

su daugybe žmonių ir 
Jis rašo: Japonija šiuo

rimtai neapgalvoja 
politikos eifeos? Ji pradeda atsimušti į kie- 
Ji erzina pasaulio žmones, kovojančius prieš 

Stebėtinu vienodumu

Kas Ką Rašo ir Sako
KREMLIUS ESĄS 
IšSICtANDĘS

Taip sdko Rymo Katalikų 
Susivienijimo organas Gar
sas. Garso redaktorius esąs 
įsitikinęs, kad: ■

“Kremliui ramybės ne
duoda nuolatinis vakarinės 
Europos ekonominis ir mi- I 
litarinis stiprėjimas, o ypa
tingai organizuojama Eu
ropos Armija. Pramatoma, 
kad netrukus bendros armi
jos paktą ratifikuos Italija,, 

'o gal būt ir Prancūzija.
Dėlto Kremlius neriasi iš 
kailio, kad vakariečių sti
prėjimą ir vieningumą su
ardyti.”

Tuo tarpu niekas kitas 
berods nemato to baisaus 
Kremliaus išsigandimo. 
Garso Redaktorius, Wilkes- 
Barrėje, mato daugiau, ne
gu Amerikos dip 1 o m a t a i 
Romoje ir Paryžiuje.

MOTERŲ KAMPELIS
Pagrobtos Amerikones laiškas 

Amerikos prezidentui
(Tąsa — pradžia tilpo

Nr. 160)
Valstybės Depart- 

pone prezidente, 
d.

va
da

IR VISOKIU KITOKIU 
POŽIŪRIU

Paryžiaus dienraštyje 
“Le Monde” Francūzijos 
parlamento vice-preziden- 
tas Pezet pareiškęs, kad 
“tarptautiniu požiūriu Pa
baltijo valstybiškumas nė
ra panaikintas... Jokia le
gali tarptautinė sutartis, 
jokia taikos sutartis nepa
keitė jų valstybių prieškari
nės padėties, nors faktiškai 
jos jau neegzistuoja 14 me
tų.”

Ne vien tiktai tarptauti
niu požiūriu, bet ir visokiu 

! kitu Lietuvos, Latvijos ir 
' Estijos valstybiškumas nė
ra panaikintas. Tos šalys 

savo

Jūsų 
men tas, 
1954 metų balandžio 9 
rašytame laiške užsigina 
atsakomybės už šį 
kidnapinimą. Laiške 
šo: “Atrodo, kad Mrs.
Silva... (buvo) įsakyta de
portuoti iš Ceylono tos ša
lies autoritetų ir kad ši 
valdžia tik suteikė Mrs. da 
Silvai pasą, tinkamą keliau
ti į Jungtines Valstijas.”

Apart to fakto, kad man 
nebuvo “suteiktas pasas” 
neigi aš jo prašiau — tas 
pareiškimas yra pilnas ne
tiesos. Laiškas gali atro
dyti kaip tiesa, bet tiesos 
dvasios jame visai nėra. 
Pažiūrėjimas į šios bylos 
aplinkybes, pone preziden
te, parodys, kad J. V. val
džia pavartojo Ceylono 
premjero patarnavimą pra
šalinti nors vieną kritišką 
balsą iš to Azijos krašto 
scenos. Premjero įsakas 
deportuoti yra tiktai pato
gi priedanga.

Jau minėtuose Ceylono 
debatuose senatorius S. Na- 
desan, vienas Ceylono žy
miausių advokatų ir ger
biamų pili-ečių, kuris nese
niai tapo paaukštintas į pa
tarėjus karalienei, pareis-

To paties dienraščio 
Parrott važinėja po Japoniją, 
me centre Osaka. Kalbėjosi 
valdininkų iš visos Japonijos, 
tarpu nenori glaudžiau šlietis prie Kinijos, bet jinai
taip pat “vengia- azijietiškos anti-raudonosios sąjun
gos, kokią Jungtinės Valstijos siūlo.” Ir čia, vadi
nasi, pralaimėjimas. Visi juk žino, kad be Japonijos 
tokia sąjunga neturėtų didelės reikšmės.

Kodėl Europos tautos pradeda vis garsiau ir gar
siau kalbėti prieš mūsų politiką? Todėl, kad jos įsitiki-* gražiai gyvuoja, turi 
nusios, jog reikalingas ir galimas taikus sugyvenimas ’ valdžias ir visas kitas tau- 
tarpe kapitalistinių ir socialistinių kraštų. Jos yra įsi- , tinęs įstaigas. Pezet sap- 
tikinusios, kad taiki koegzistencija užtikrintų taikos nuoja, kai jis sako, kad 
pastovumą, suteiktų žmonijai progą nukreipti energiją ! “jos jau neegzistuoja 14 
ir išteklius kovai prieš ekonominius nedateklius, prieš Ii- i metų.” žmogus, matyti, ne- 
gas ir epidemijas. Jos yra įsitikinusios, kad Vokieti- Į turi jokios nuovokos apie 
jos militarizmo ii- nacizmo atgaivinimas neišvengiamai j Pabaltijo padėtį, 
vestų prie naujos katastrofos.

Ta pati sąvoka, matyt, vis labiau veikia ir Azijos 
tautų žmones. Pačioje Japonijoje, suprantama, yra 
konservatyvišku ratelių, kurie sapnuoja apie galingą 
Japonijos militarinę praeitį ir norėtų vėl matyti savo 
militarizmą iškeltą į padanges. Bet skaudūs praėju
sio karo patyrimai neduoda Japonijos žmonių masei pa
miršti, prie ko tas militarizmas privedė ir kuomi 
siautėjimas pasibaigė. ’Jie savo akimis tebemato 
griautus miestus ir nuteriotus laukus. Todėl jie 
tkjuoda būti įtrauktais į naujas pavojingas militarines 
avantiūras.

Tai visa, rodos, turėtų plačiai praverti akis mūsų 
prezidentui ir valstybės sekretoriui.

jo 
su
ne

“Boomerang”
Šiam angliškam žodžiui mes neturim tinkamo lie

tuviško pakaito, žodis “atsirūgsta” nepilnai pasako vi
sa tai, ką pasako žodis “boomerang.”

Atsimename laikus, kai buvo skiriami milijonai do
lerių viliojimui pabėgėlių iš socialistinių kraštų į ka
pitalistinius kraštus. Ypatingai tuo veksmu buvo di
džiuojamasi Vakarinėje Vokietijoje. Pabėgs koks 
nors viršininkėlis iš Rytinės Vokietijos, ir keliamos di
džiausios oviacijos.

Bet tuojau buvo aišku, kad ta lazda turi du galu. 
Paskutiniais laikais pradėjo smarkiai veikti antrasis ga
las. Jis pliekia tuos, kurie tą “biznį” pradėjo. Pra
deda neskaniai atsirūgti tiems, kurie šitą biznį išgalv- 
jo. Ir neskaniausia jis atsirūgsta toje pačioje Vokieti
joje.

Tik neseniai Vakarinės Vokietijos slaptosios poli
cijos galva Dr. Otto John perėjo Rytinėn Vokietijon, su 
savimi nusinešdamas visas Adenauer valdžios slaptybes. 
Nespėjus tam atsitikimui garsiai nuaidėti po visą platų
jį pasaulį, šiomis dienomis kita stambi politinė figūra 
perėjo anon pusėn. Patirta, kad krikščionių demokra
tų partijos šulas, Vakarinės Vokietijos parlamento na
rys, Karl Franz Schmidt - Wittmack jau randasi Ry
tinėje Vokietijoje. Tai irgi skaitoma labai dideliu po
litinių dalyku. Jis irgi, manoma, padės griauti Ade- 
nauer-politikos pamatus. Kadangi jis yra tos pačios 
partijos narys ir kadangi jis turi plačių ryšių su tos par
tijos veikėjais, tai labai'plačiai kalbama, jog jis gali 
Adenaueriui privirti daugiau košės, negu Dr. John.

Dar daugiau. Schmidt-Wittmack aktyviai veikė 
parlamentariniuose komitetuose. Taipgi jis buvo Vaka
rų Vokietijos apginklavimo komisijoje ir turi daug žinių 
ąpję Vakarų militarinius planus.

Pabaltijo valstybės, kaip 
žinia, savo s a u g u m u i ir 

I v a 1 s t ybiškumui užtikrinti 
savanoriškai padarė du žy
giu. Jos nubalsavo prisidė
ti prie Tarybų Sąjungos ir 
n a m i e kapitalistinę san
tvarką pakeisti socialistine 
santvarka. Bet tai jų teise 
ir reikalas. Niekas kitas 
neturi teisės tų kraštų žmo
nes už tai pasmerkti. Pran
cūzai rūpinasi savo krašto 
padėtimi ir ateitimi, ameri
kiečiai turi savo kraštą ir 
jo reikalus, lietuviai, lat
viai ir estai pagal savo ge
riausią supratimą rūpinasi 
savo tautų ir kraštų reika
lais. Tik todėl, kad tų pa
keitimų nepripažįsta Wash- 
ingtonas, arba Paryžius, 
dar nereiškia, jog nebeeg
zistuoja Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos valstybiškumas. Iš 
kraštų, tautų ir valstybių 
istorijos mes žinome, kad 
valstybiškumą nustato ne 
keno nors pripažinimas iš 
lauko, bet žmonių valia, no
rai ir troškimai gyventi sa
vu gyvenimu, rūpintis sa
vais reikalais, ginti savo in
teresus, nesiduoti būti 
timųjų pavergtais.

sve-

Miško gaisras siautė 
prie popiežiaus namo

Roma. — didelis miškų 
gaisras siautė prie Albano 
ežero, tik kelios mylios nuo 
Castel Gandęlfo, Įcur po
piežius praleidžia savo va
saros atostogas. Nakties 
metu popiežius stovėjęs ir 
stebėjęs gaisro atspindį 
ežere.
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Paryžius. — Mirė gene
rolo De Castries motina, 
dieną prįeš tai, kai jos sū
nus Vietname turėjo būti 

; išlaisvintas iš belaisvės.

“Randasi tik vienas as
muo,, kuris gali tuo (depor
tavimu) džiaugtis. Juomi, 
žinoma, yra džentelmenas 
iš Amerikos ambasados, ku
riam.. i tos moters raštai 
tikrai buvo nemalonūs.”

Ceylono' laikraščiai kovo 
18-tą raportavo, kad “du 
amerikonai saugumo parei
gūnai padėjo išdeportuoti 
Mrs. de Silvą.”

Tų dviejų amerikonų ro
lė turi aršiai piktą reikšmę 
u ž r u be ž i u o se gyvenantiems 
amerikonams. Mane tuo
jau pavedę jiems Colombo 
policijos stotyje. Jie sakė, 
kad jie esą “iš konsulato,” 
bet atsisakė parodyti įga
liojimus. Man nepasakė jų 
vardo. Jie sakėsi žiną “vis
ką” apie mane. “Tai nori 
tapti Ceylono piliete — ar 
taip, Mrs. Silva?” klausė 
vienas iš jų. “Bet atsimink, 
kad tu tebesi Amerikos pi
lietė. Štai, išpildyk šią ap
likaciją.' Nebijok pasirašy
ti — tai tik tuščia paso 
blanka.” Viskas, ko reikią, 
tiktai “kooperuoti,” o jie 
man “pagęlbės,” sakė jis.

Tiesa, kad mano * pasas 
buvo išsibaigęs: Tačiau Cey
lono įstatymuose nėra nie
ko, kas reikalautų, kad aš, 
svetimšalė, norinti priimti 
savo vyro tautybę, privalė
čiau turėti Amerikos pasą. 
Tų vyrų apsiėjimas buvo 
pilnas piktų daleidimų. At
rodė, kad jie bandė žaismę, 
kuri yra taip sena, kaip pa
ti istorija: štai, čia buvo 
moteris; kuri m a t y d a m a 
liūdną ateitį atskyrimo nuo 
vyro, gal sutiks ant bile ko. 
Aš tikiu, pone prezidente, 
kad tie. du vyrai bandė pa
gauti mane kaip informerį. 
Aš jiems greitai parodžiau 
jų vietą.

ii: ❖

Amerikos pareigūnai — 
ir tiktai Amerikos pareigū
nai — tegalėjo būti atsa
kingais už sekamus:

— Amerikos pareigūnai 
atsisakė leisti lėktuvui dels
ti išskridimą iš Colotnbo 
W54 m. kovo 17-tą, nors bu-

vo aišku, kad to writ of ha
beas corpus negalės išduoti 
anksčiau kaip 3:30 po pie
tų. Tas buvo tik vienas ti
kras reikalavimas “pagal
bos,” kokios aš prašiau — 
ne pasui gauti aplikacijos 
blankų.

— Amerikos valdininkai 
laikė mane belaisve lėktu
ve Bombay’uje, kur 'mes at
skridome kovo 17-tos naktį. 
Ta buvo paskutinė vieta 
Britanijos ribose, kur tas 
lėktuvas stojo, tuo patimi 
buvo, ir paskutinė vieta, iš 
kurios lengvai būtų galėję 
sutvarkyti mano sugrįžimą 
į Ceyloną, kai tik gavo tą 
writ. Aš reikalavau teisės 
prašyti Indijos policijos pa
imti mane savo globom 
Lėktuvų stotis Bombay’uje 
yra Indijos — ne Amerikos 
teritorijoje. Vienok J. V. 
personalas man neleido iš
eiti 
kai 
ma 
yra 
gurno taisykles. Amerikos 
personalas tame lėktuve 
net atsisakė pasiųsti už 
mane kablegramą Joseph 
de Silvai į Ceyloną, nors jie 
žinojo (visi mano pinigai, 
apart 10 dolerių, buvo kon
fiskuoti), kad ši buvo pa
skutinė vieta, iš kurios aš 
dar užtekčiau pinigų su 
juomi susisiekti.

—Romoje, kur mes at
skridome už apie 24 valan
dų po išskridimo iš Colom
bo, aš sužinojau, kad writ 
buvo išduotas apie už va
landos po to, kai Flight 9.03 
išskrido iš Colombo, kaip 
nustatyta. Dabar aišku, dėl 
ko amerikonai autoritetai 
manęs neišleido iš lėktuvo 
Bombay’uje ir dėl ko, nors 
buvau ant Indijos žemės, 
amerikonai neleido man su
sisiekti su Indijos valdžios 
pareigūnais.

—Amerikonai pareigūnai 
sustabdė mano kablegra- 
mas, kurias aš siunčiau 
draugėms pakelėje\ Viena, 
siųsta iš Zurich į Paryžių, 
prašanti, kad advokatas 
mane pasitiktų Orly lėktu
vų stotyje, normaliai turėjo 
būti pristatyta bėgiu apie 
45 minučių. Ji buvo gauta 
Paryžiuje 24 valandomis vė
liau, kai aš jau buvau New 
Yorke.

—Kuomet lėktuvas iš
skrido iš Colombo 3:30 vai. 
kovo 17-tą, TWĄ štabas 
man sakė, kad aš keliauju 
be tikieto ir be paso, tai dėl 
to aš turėsianti būti lėktu
ve visą kelionę. Sekamą 
dieną, pusiaukelėje, man 
pasakė, kad T W A glo
boje randasi ‘ mano var
du pasas: penkiadienis, pa
sas, tinkamas “tiktai sugrį
žimui į tėvynę.” Man taip
gi padavė galą lėktuvo ti
kieto, kurio pirmiau, jie. sa
kė, aš neturinti.

—Ant* tikieto užrašyta, 
kad jis man pristatomas 
kovo 16-tą, dieną pirm ma
nęs areštavimo. Tarptauti
nės linijos neparduoda ti- 
kiętų neturintiems paso. 
Tuomet aš sužinojau, kad 
penkioms dienųms repatri- 
jacijos pasas — kurio aš 
niekad savo rankose netu
rėjau, net nemačiau — tu
rėjo būti buvęs išduotas jū
sų ambasadoriaus Ceylone, 
Philip Crowe, bent dviemis 
dienomis pirm tų 
vyrų' (kųrię save 
konsulato agentais)

iš lėktuvo net tuomet, 
į lėktuvą buvo pripila- 
kuro, kas, man rodos, 
prieš tarptautines sau-

vadino 
ragįni-

mo manęs pasirašyti blan
ką prašymui paso. 

* * *
Pagaliau, pone preziden

te, atsakingumas už supla
navimą mane išvaryti iš 
Ceylono buvo padėtas prie 
J. V. pareigūnų durų tuose 
jau minėtuose debatuose 
Senate. Senatorius Nade- 
san, kuriam prieinami fak
tai šios bylos, mini “išlau
kinį prieš-komunizmą,” ku
ris, sako jis, “galima skai
tyti ... paeinančiu tiktai iš 
vienos valstybės pasaulyje, 
o ta (valstybės) yra Ame
rika. ...”

“Išlaukinis prieš-komu- 
nizmas yra pavojumi tai
kai, gerovei ir saugumui 
praktiškai veik kiekvienos 
šalies pasaulyje, ypatingai 
pietinės Azijos kraštų. Tu
kime suformuluoti mūsų 
(Ceylono) politiką taip, kad 
amerikinis prieš - komuniz
mas negalėtų į šios šalies 
reikalus kištis, nes jis sie
kia įvelti visą pasaulį į ka
rą.”

“Aš negaliu nejausti,” sa< 
ko toliau Nadesanas, “jog 
vyriausia priežastimi, kuri 
paakstino išdeportuoti Mrs. 
Joseph de Silva, atrodo bus 
buvusi ta, kad jos čionai 
gyvenimas buvo tikrai ne
malonus Amerikos ambasa
dai šioje šalyje. Juk jeigu 
bile kuris vyras ar moteris 
Ceylone buvo atsakingas už 
pilnutiną parodymą tikroje 
šviesoje Amerikos politikos, 
tai tuo asmeniu buvo Mrs. 
Joseph de Silva.”

Dar toliau sakė Nadesa
nas: “Mrs. Joseph de Sil
va parašė tą nuo s t a b i a i 
skaisčią knygą... ‘Rosen- 
bergai — kuo jie prasikal
to?’ Amerikos ambasada 
gėdijosi, kad ceyloniečio 
žmona, kurį tuo laiku tech
niškai tebebuvo Amerikos į 
piliete... turėjo parašyti į kur prekė gatnig^a. . 1 _ ,v. T «. > ________ ___

Sumaišyk su ] puoduko 
cukraus krakmolą ir drus
ką, laipsniškai įmaišyk pie
ną. Virk ant karšto van
dens iki visai su tiros ir 
pradės lipti prie sawkKto. 
Įmaišyk prieskonius.

Kietai suplak baltymus; 
laipsniškai, nuolat plakda
ma, sudėk likusį cukrų. 
Karštąjį viralą laipsniškai 
įmaišyk (vyniodama, ne 
plakdama) į baltymus. At
šaldyk. Pirm pat paduo
dant apibarstyk sausainio 
trupiniais. Paduok su su- 
piaustytomis pyčėmis. Bus 
6 didokos porcijos.

Siuvamos mašinos 
iš Japonijos

Į New Yorką ir į Atlan
ta miestus atgabenta iš Ja
ponijos daug siuvamų tfna- 
šinų. Unijų laikraštis ^La- 
bor žymi, jog jos pardavi
nėjamos be nurodymo, i<ad 
padarytos Japonijoje. Di
desniam nukreipimui pir
kėjų dėmesio jos pavadin
tos Admiral.

Valdinė prekybai komisi
ja dabar uždraudė tą fak
tą slėpti.

Darbininkai ųnijistai to
mis mašinomis nesidžiau
gia. Tas atima ameriko
nams darbą ir nepadeda 
pagerinti japonų darbinin
kų gyvenimo, nes ten jie 
gauna daug mažesnę mo
kestį už tokį pat darbą.

Dabar daugybė prekių 
yra įgabenamos iš Japoni
jos ir Vakarų Vokietijos. 
Jeigu ir yra pažymėta, kur 
jos gamintos, tai taip ne
žymiai, kad tiktai eksper
tas tą gali atrasti. Dažnai 
prisieina užsispyrusiai 
klausinėti iki išgaunj įinfor-

tokio pobūdžio knygą.” 
(Pabaiga, sekamoje 
skyriaus laidoje)

J Longmeadow, Mass., in- 
' slruktoriui mokinant jaunu- 
Į kus plaukioti prūde, staiga 

v , • • ■ — pradėjo burbuliuoti vanduo.Sennimnkems ■J.isai išvedė
, is prūdo. Ne u z ilgo visas 

-........................ - i prūdas įgrimzdo keletą pėdų.
■ Pasirodė, kad prūdas buvęs 
; padarytas ant buvusios le- 
! daunės skiepo, apačion nepa
dėjus pakankamo pastiprini-

I A

Pyčių užkandžiai su pienu
2 šaukštai cornstarch 
9 šaukštai cukraus 
keli grūdeliai druskos 
pusė puoduko šalto pieno ! mo‘. 
lį puoduko karšto pieno 

šaukštelio mace 
šaukštelio almond 
trakto
puodukai plonai 

piaustytų pyčių
Paskanina, pagražina Į 

grietinė, kam tas tinka ir ! 
išgalima. 1

Sumaišyk su kukuruzų | 
krakmolu (cornstarch) 5! 
šaukštus cukraus ir drus
ką. Laipsniškai įmaišyk 
šaltąjį pieną ir gerai su
maišyk. Dadėk iki virimo 
užkaitintą pieną; nuolat 
maišant, pavirk virš karš
to vandens iki patirštės ir i 
atrodys užvirusiu. Uždenk, '■ 
pavirk 15 minučių. Įmai-1 
syk mace ir almon. Atšal- i 
dyk.

Sumaišyk pyčes su 4 
šaukštais Cukraus. Leisk 
pastovėti 5 minutes. Sudėk i 
i stiklines, kuriose paduosi ' 
ant stalo, dedant pakaito- i 
mis po eilę pudingo, vėl py-' 
čių, vėl pudingo. Paduok 
šaltą. Bus 4 porcijos.

i 
i 
i eks

su

PyČes su pienu 
ir kiaušiniais

pusė puoduko cukraus 
šaukštas cornstarch
pusė šaukštelio druskos
2 puodukai pieno
3 kiaušiniai, tryniai at

skirai 
šaukštelio vanilla eks
trakto ,

į puoduko, saldžių sausai
nių trupinių.

iį

Today’s Pattern

&

. s

9104 14’/2—24’/2
IILtTŪ

Pattern 9104 (for shorter, fuller 
figures): Half Sizes 14%. 16%. 
18%, 20%, 22%. 24%. Size 16% 
takes 4% yards 35-inch.

Užsakymą su 35 centai^ ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



CLEVELANDO ŽINIOS
Daugiau rūpinkimės 
spaudos Joniku

Spardos pikniką rengia 
Clevelando Lietuvių Draugių] 
Sąryšis, kuris susideda iš 10 
organizacijų. Tai jau rodosi 
spėka gan didelė. Bet palygi
nus tą spėką su veikimu, pa
kol kas pasirodo silpnoka. 
Tam yra priežasčių, bet čia 
ne vieta jas rišti. Vietoje, kad 
nepraradus Clevelando drau
gijų bei pavienių pažangiosios 
spaudos mylėtojų gero vardo, 
imkimės visi už darbo, kad 
Clevelando spaudos piknikas, 
butui pasekmingas. . Tą užti
kriname platindami tikietus, 
organizuodami savo draugus, 
drauges ir pažįstamus, kad jie 
visi būtų su mumis Clevelan
do lietuvių spaudos piknike. 
Visi būkime pažan g i o s i o s 
spaudos patrijot»is. Mes tik 
skaitydami pažangiąją spau
dą galime žinoti, kas iš tikrų
jų darosjkpasaulyje. Todėl ir 
privalome rūpintis mūsų pa
žangiosios spaudos pikniku 
visi.

Pikniko šeimininkės bei šei
mininkai jau yra prisirengę 
patenkinti visus svečius, atsi
lankiusius į pikniką. Kiekvie
nas bus maloniai ir su vaišė
mis pasitiktas. Bus geras kal
bėtojas, gera muzika šokiams 
ir vertingos dovanos prie 
įžangos.

Kaip jau iš pirmesnių pra
nešimų žinome, spaudos pik

nikas įvyks rugsėjo (Sept.) 
5-tą, Bubu ūkyje, prie US 
422 vieškelio, tarpe Welsh- 
field ir Parkman. Bus iška
ba prie kelio.

Smagus buvo LLD 
190 kuopos piknikas

Piknike būtų galėję būti 
daugiau1, svečių, bet gal ir bu
vo tam priežasčių : viena per- 
mažai buvo garsinta, o an
tra nekurie ir iš mūsų drau
gių ir draugų*, tą dieną dėl 
menkniekio buvo nuklydę nuo 
savo idėjos. Bet nėra abejo
nės, kad jie atsiteis savo ge
rais darbais ateityje savo my-. 
Urnai kuopai. O kurie atsilan
kė, buvo draugiškame ūpe 
vieni kitiems ir smagiai pra
leido laiką iki vėlaus vakaro, 
šoko visi, neatsižvelgiant į sa
vo amžių ir skausmus, drau
ge ir Onutė Kazilionis, turė
dama dar skaudančią koją 
nuo susižeidimo, irgi šoko.

J. W. Petraus jau 
grįžo iš ligoninės

Clevelando jaunas veikėjas 
ir geras: korespondentas Juo
zas Petraus, kuris 11 rugpiū- 
čio buvo pasidavęs gan rimtai 
operacijai, išbuvęs tik apie 
savaitę laiko ligoninėje jau 
gj-įžo į namus, 2155 W. 100 

ir jau gražiai sveiksta. 
Atlankykime Juozą, kuriems 
laikas leidžia.

Visur darbai mažinasi
Darbai mažinasi ir didžių

jų ežerų geležies rūdos per
vežimo. Praeityje laivais 
pervežimas geležies rūdos ir 
kitų reikmenų tęsdavosi iki 
vėlyvo gruodžio mėnesio, šie
met jau rugpiūčio 16 pradėjo 
nulaikyti laivus “žieminiam 
pertaisymui.”

Vienas iš Hutchisen Laivų 
kompanijos partnerių, kuri 
operuoja 17 laivų flotilą, sa
kė, kad esanti ekonominė pa
dėtis paveikusi į tai. Sako, 
kad primena 1930 metus, kuo
met laivai buvę sulaikyti dar 
nesibaigus sezonui. Didžiai
siais ežerais geležies rūdos 
pristatymas priklausąs nuo 
plieno fabrikų pageidavimo, 
kurių veksmasi dabartiniu lai
ku esąs nupuolęs iki 64 nuoš.

The Pittsburgh Shipping 
kompanija, kuri yra viena iš 
didžiųjų, turinti 59 laivų flo- 
tilą, paskelbė sulaikysianti 15 
laivų.

Amžius ir neišsilavinimas 
sulaiko nuo gavimo darbų

Ohio valstijos Darbų Parū- 
pinimo įstaiga praneša, kad 
Clevelande darbų ieškotojų 
tarpe esą 2 trečdaliai turin
čių 45 metus amžiaus ir dau
giau. Moterų turinčių 33 me
tus amžiaus ir daugiau esą 
pusė. O darbdavių esąs nu
sistatymas nebeimti į darbą to 
amžiaus darbininkų. Tas pa
rodo ir kitą to vaizdo pusę, 
kad dabartiniu laiku to am
žiaus darbininkų yra daugiau

siai atleidžiamą iš darbų. Gi 
praeityje, nei dabąr, darbinin
kai nesistengė išsikovoti to
kias algas, iš kurių būtų galė
ję susitaupyti pragyvenimui 
tiek, kad vyrai nuo 45 metų, 
moterys nuo 35 metų galėtų 
pragyventi iki sulauks 65 me
tų, kada jie gaus senatvės pa
šalpą.

Vasaros laiku padaugėjo 
darbo ieškančių bedarbių Cle
velande, esą apskaičiuota apie 
38,000. Donald P. Smith, 
šios apylinkės darbų suradi
mo direktorius, raportuoją, 
kad iš tos skaitlinės vyrų be
darbių randasi 24,000.

Sunkiausia darbų gauti esą 
tik dalinai išsilavinusiems bei 
visai nesilavinusiems darbi
ninkams, sakė Smithas. Imant 
per vasarą 4-rias Clevelande 
esančias Ohio Valstijos Dar- 
bų Suradimo įstaigas darbi
ninkų pareikalavimas esąs se
kamas: profesionalų ir mana- 
džerių. 157, pardavėjų ir raš
tinių darbininkų 277, pusiau 

įlavintų 103, visai nelavintų 
tik 38. J. N. S.

Lietuvos Sūnus — Išeivis
=Rašo SUSNINKŲ JURGIS . Į

(Tąsa)
Jis apsigyveno mažajame miestelyje 

Pennsylvanijos valstijoje, kietųjų ang
lies kasyklų srityje, kur jau nuo seniau 
buvo apsigyvenę du jo dėdės, sesutė, 
švogeris ir brolis,. Porą savaičių jis bu
vo palaikytas kaip svečias, brolis jam 
nupirko reikalingus darbo drabužius, ir 
štai viAią gražų rytą švogeriukas jį nu
sivedė parodyti, kaip dirbti.

Ir taip nei nepajutęs Jurgis, dar prieš 
mėnesį kitą žemės artojas, pasidarė po
žemio knisėjas, angliakasys.

Pati pirmoji diena parodė Jurgiui, 
kad kasti anglį, tai ne žaislas. Švogeris 
rodinėjo jam kaip apsisaugoti nuo susi- 
žeidimo, kaip krauti. Sunkus ir nepa
prastas buvo Jurgiui darbas, bet jis bu
vo pasiryžęs pasirodyti geru darbininku 
ir savo pirmą “šiftą” atliko gerai, pri
krovė penkius vežimėlius, kurįuos vadi
no “karukais”, nors jam atrodė, kad ge
riau būtų vadinti vagonu: lindo net .ke
turi tonai anglies.

Dienos pabaigoje Jurgis buvo baisiai 
nusidirbęs, išsisekęs, pailsęs, bet kai švo
geris jam paaiškino, kad uždirbo cielus 
du dolerius, tai džiaugsmas nugalėjo 
skaudančius raumenis ir pailsimą. Kaip 
kiekvienas naujai atvykęs žmogus, jis 
galvoju1 tuojau palygino uždarbį su seno, 
krašto pinigais,— du doleriai tai keturi 
rubliai,— keturi rubliai per vieną die
ną! Tai tikrai turtas!

Bet džiaugsmas negalėjo visko nu
stelbti, ^es tarp kito iš Jurgio rankų 
veržte veržiasi kraujas. Jo rankos buvo 
papratusios prie sunkaus darbo, jos bu
vo papratusios laikyti arklą ir plūgą, 
bjet jos nebuvo^ papratusios čiuopti aš
trius anglies gabalus, ir nežiūrint jų 
kietos pūslėtos valstietiškos .odos, jos 
tapo supiaustytos, suraižytos. Taip, ki
tokios negu Lietuvos valstiečio yra 
•Pennsylvanijos maini-erio rankos, galvo
jo. Jurgis. ***

Bet valandėlėmis džiaugsmas, pasiten
kinimas uždirbtais pinigais, vėl ėmė vir- 
šų: jis nusipirks gražiausius drabužius; 
jis, broliui už laivakortę sugrąžins; jis 
dvi savo sesutes iš Lietuvos parsikvies. 
įFųfc ir jos, pasilikusios, vargelį ten varg
sta. Taip svajojo Jurgis, svajojo savo 
pirmomis anglies kasimo kietoje Ąmeri-, 
kęs žemėje dienomis.

Pirmą dieną jis dirbo nepaprastai di
deliu ^pasiryžimu. Vėliau jis atrado, kad 
jei iwi tiek uždirbti kasdieną, turi 
dirbti Jsąsdieną, turi dirbti viršvalan
džius, tvertai m ą”, kaip jį vadino seni 
mainieriai.

Surado Jurgis ir neapeinamą tiesą, 
kad sunku būti angliakasiu, jei su savo 
broliais bendradarbiais karts nuo karto

nenueisi į karčiamą po yieną kitą iš
mesti. y; ■■■ ;

Tai buvo trečia jo darbų kasykloje 
diena. Buvo prievakaris, /'kokia šešta 
valanda,.kai jis ir dar trys f mainieriai, 
švogeris ir du kaimynai, s>u juom ėjo na
mo.

Štai jie netoli saliūno, kurį užlaiko lie
tuviškas prūselis. Čia pat vietoje buvo 
nutarta, kad reikia užsukti, kad po stik
lą alaus išsigerti, kad “^įnoriui užfun- 
dyti, nes jis gerai jįlirba.”

Nespėjo jie atsisėsti, kaip prieš kiek
vieną atsirado stikliukas degtinės ir di
delis stiklas alaus, skųnariu vadinamas. 
Visi trys seniai bematant degtinę supy
lė į burneles, bet Jurgio... tebestovi.

“Gerk, Jurguti, juk ir tavo gerklė pil
na dulkių kaip ir mūsų,” jis ^irdi kak 
myną jį raginant. Bet Jurgis, kuris Lie
tuvoje degtinės niekad, nebuvo ragavęs, 
purtosi. Pagaliau jis pakėlė stiklelį 
prie lūpų ir vos vos paragavo. O, Jėzau, 
koks nesvietiškas kartumas!.. Nei pusės 
nenugėręs jis pastatė stikliuką ant baro, 
aiškindamas,, kad negali gerti, nes jam 
degtinė perstipri ir negardi.

Švogeris atsigrįžęs į jį ironiškai pa
žiūrėjo, nusikvatojo ir paėmęs likusią 
degtinę, duodamas Jurgiui beveik įsake:

“Nežiūrėk, kad negardi, bet labai svei
ka. Gerk, grinoriau!”

Vargšas nugąsdintas grinoriukas dre
bančia ranka paėmė stiklelį ir vienu 
gurkšniu nurijo. Manė jis, kad jau 
baigta, bet štai švogeris jam kitą pa
duoda :

“Te, grinoriau, išverski šitą, paskui 
alų, ir eisime namo...” ■;

Jurgis teisinosi, 'kad jis verčiau tik 
alų gertų, bet nepadėjo. Stikliukai tuš
tėjo ir kiekvienu kartu jie vis buvo pri
pildomi, ir jam buvo primenama, kad 
gerti.

“Gerk, Jurguti, ba jei negersi, tai ir 
nedirbsi Amerikoje,” jam sakė kaimy
nas. Į

Bet galų gale Jurgio įgimtas atkaklu
mas pasireiškė, ir jis atsisakė gerti,— ir 
tiek:

“Ųžmuškit mane,;, bet daugiau, neger
siu !” pareiškė neseniai iš Lietuvos atvy
kęs jaunuolis.

Nepadėjo šyogerio pyktis, jo grasini
mas, kad jam išpirks, šipkortę ir grą
žins į Lietuvą, nes^jęi negeria, tai ir 
dirbti negalės, nepadėjo grąsinimai, kad 
jis bus skaitomas netikėliu, — Jurgis 
atsikėlė, padėjo stiklą ant baro, paspau
dė kepurę ir spruko pro duris.

Parėjo grinoriukas namo pusgirtis. : 
Sesuo tuoj įpylė vandenio ir liepė greit 
nusiprausti prieš tai, kaip kiti vyrai pa
reis.

(Bus daugiau)

San Francisco, Cal.
Apie LLD kuopą

Kadangi kuopa laiko savo 
susirinkimus sykį į du mėne
sius, todėl kai kurie? veikimo 
reikalai neina taip sklandžiai, 
kaip turėtų eiti, bet bando
me neatsilikti nuo veikimo.

Įvykusiame kuopos susirin
kime rugpiūčio. mėn. apkalbė
ti bėganti organizacijos rei
kalai, ir nuosekliai diskusuo- 
tas klausimas, kaip geriau 
darbuotis dėl organizacijos 
apgynimo ir paremti mūsų 
spaudą ir literatūrą. Visi na
riai priėjo prie vienos min
ties, kad, kiek yra galima, 
dabar aukoti iš. kuopos iždo, 
o vėliau bus vėl sukelta su
ma pingų dėl mūsų laikraščių 
ir apsigynimo reikalams.

Tuo sykiu aukota dėl laik
raščių iš kuopos ’ iždo $35, ' 
apsigynimo reikalams $20, ir 
apšvietos fondui $5. Taipgi 
mūsų veiklesnės draugės su
tiko parinkti aukų dėl laikraš- 

! čių sustiprinimo fondo.
Pramogų veikimas einasi 

pasekmingai, laike dviejų mė
nesių ' draugiškuose parengi- 
mėliu'ose sukelta virš $70 
pelno. Kaip dėl mūsų kolo
nijos, tai yra neblogos pasek
mės. Taipgi buvo pranešta, 
kad artimoj ateityj vėl bus 
rengiama pora pramogėlių, 
ir tikimės, kad pavyks gėr
iai. Parengimų pelnas būna 
paskirtas dėl svarbių visuo
meninių reikalų, todėl, kada 
Įvyksta organizacijų paren
gimai, kiekvienas turime ži
noti, kad pelnas eina geriems 
dalykams, ir reikia juos rem
ti, kiek yra galima.

Nors mūsų kuopa neskait
linga nariais, bet pasidėkavo- 
jant mūšį kaimynams drau
gams ir draugėms Oakland o ir 
San Leandro., turime skait
lingus ir pasekmingus paren
gimus, ir visi draugiškai su
gyvenant.

Apie mūsų kaimynus
i

San Leandroj pamažu maži
nasi lietuviai. Praeitą rudenį 
Markevičiai išvažiavo iš San

Montreal, Canada
Miestas kovojo su 
čiaudėjimo liga \

Kaip ir kiekvieną rudens se
zoną, maždaug tarp rugpiūčio 
15 d. ir rugsėjo 15 d., taip ir 
šiemet čia prasideda žmonių 
kankynė — čiaudėjimo liga, 
kurią sukelia geltonžiedžių 
žolių žydėjimo dulkės. Kad 
padėti tiems "žmonėms, kurių 
nosys labai 'jautrios ir jiems 
sukelią skaudų čiaudėjimą, 
miestas šiais metais veda ko
vą su tomisi dulkėmis. Trys 
džypai, su penkiais darbinin
kais kiekvienas, purkščia tam 
tikrą vandenį, kuris sunaiki
na čiaudėjimą sukeliančias 
dulkes.

- ♦

200 miršta į metus 
nuo puolimo

Vadovaujantis netikėtų mir
čių tyrimui teismo žiniomis, 
kiekvienais metais miršta apie 
200 žmonių nuo puolimų p’ 
kitų mažesnių! susižeidimų. 
Teisininkas Dr. Clement sako, 
kad tokių atsitikimų daugiau
siai įvyksta tarpe senų žmo
nių, arba mažų vaikų.

Pereitais metais nuo puoli
mų iš lovos, nuo laiptų ir tam 
panašiai mirė 94 vyrai ir 83 
moterys. Daugiausiai jie bu
vo virš 65 metų amžiaus. 
Taipgi mirė 23 vaikai.

Milijonas žmonių v 
pervažiavo mažiau

šių metų liepos mėnesį gat- 
vekariais ir autobusais važia
vo vienas milijonas mažiau 
žmonių, negu pereitų metų 
liepos mėnesį, kaip praneša 
Montrealo Transport a c i j o s 
Komisija. Pereitais metais 
liepos mėnesį pravažiavo 25,- 
067,451 žmogus, o šiais me
tais tik 23,913375 žmonės.

Tai ženklas, kaip miestą pa
lietė bedarbė. Daug mažiau 
žmonių dirba, mažiau jų ir 
važinėja.

Planuoja penkių dienų 
oro pranešimą

Dominion Public Weather 
Office, Dorval, kur randasi 
visos Kanados Centralinė oro 
analizavimo įstaiga, pranešė, 
kad yra nutarta ir planuoja
ma ateityj nustatyti ir pra
nešti orą penkių dienų laiko
tarpiui, vietoj vienos dienos 
pranešimo. žinoma, tai gal 
nebus oras tikrai atspėtas, ta
čiau bent maždaug bus spėja
ma ir žmonėms pranešama 
oro perspektyvos.

Kol visi moksliški prietai
sai bus įrengti ir atitinkamas 
personalas paruoštas, veikiau
siai užims nuo šešių mėnesių 
iki vienų metų.

Pagerbti Vaitiekūnai

Jaunavedžiai, Vickie Sme
tona su žmona, rugpiūčio 7 d. 
Helenos tėvams Albinui ir 
Julei Vaitiekūnams surengė 
jųjų 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių) proga pa- 
gerbtuves. Tai buvo iš tikrų
jų gražios pagerbtuvės, daly
vaujant jų giminėms bei arti
miem pažįstamiems.

Apsivedė
Rugpiūčio 14 d. apsivedė

Chicagos Žinios
Darbininkų balsas

’ - t
CIO United Packinghouse 

Workers unija mato pavojų 
Visam darbininkų judėjimui. 
Tą pavojų sudaro Kongreso 
priimtas bilius nulegalizavi- 
mui Komunistų Partijos. Jame 
kalbama ir apie darbo unijas. 
Jame sakoma, kad valdžia tu
ri teisę uždaryti-likviduoti tas 
unijas, kurios bus pripažintos 
arba rastos komunistų “infil
truotos.” Kadangi mėsos pra
monės darbininkų unija visuo
met skaito save kovinga uni
ja, su laiku ji lengvai gali pa
tekti po tuo įstatymu.

Todėl šios unijos septyni 
šimtai distrikto vadų vienbal
siai ragina prezidentą Eisen- 
howerį bilių vetuoti.

Unijos distrikto vadų kon
ferencija buvo sušaukta ap
kalbėjimui prisiruošimo prie 
streiko. Čia iškilo taipgi klau
simas, kad unija negali nieko 
nesakyti prieš darbininkų ju
dėjimui pavojų iš Kongreso 
bjliaus.

Vyskupas tebekovoja
Amerikos Advokatų Susivie

nijimo konvencijoje kalbėjo 
katalikų bažnyčios vyskupas 
Bernard Sheil. Tai tas pats 
vyskupas, kuris prieš keletą 
savaičių labai aštriai pasmer
kė senatorių McCarthy ir jo 
taktiką. Vyskupas Sheil ir 
vėl prabilo prieš “superpatri- 
otus,” kurie norėtų sunaikinti 
visas Amerikos žmonių lais
ves.

Už tokius smarkius išsireiš
kimus šis vyskupas Veikiausia 
susilauks naujos kritikos iš 
katalikų bažnyčios vadovybės.

Chicagiečiai džiaugiasi
Pažangieji lietuviai čika- 

giečiai labai džiaugiasi dien
raščio Vilnies vajaus pradžia. 
Visur žmonių atsiliepimas į 
prašymą finansinės paramos 
labai entuziastiškas ir jau su
dėta nemažai aukų.

Bet, žinoma, dar labai to
li nuo dešimties tūkstančių 
dolerių. O vilniečiai savo dien
raščio išlaikymui yra pasimo- 
ję surinkti dešimt tūkstančių 
dolerių. Tokios sumos reikia 
užtikrinimui dienraščio egzis
tencijos. Koresp.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Kongresas greitomis priėmė 
bilių prieš komunistus,, šiuos 
žodžius rašant, dar nežinia, 
ką pasakys prezidentas. Bet 
kadangi sakoma, jog modifi
kuotas bilius, abiejų būtų už- 
girtas, turi administracijos už- 
gyrimą ir prokuroro Brownell 
palaiminimą, tai beveik užti
krinta, kad prezidentas bilių 
pasirašys.

Kas toliau ?
Visi spėja, kad po to ateis 

teismų kaleina. Jie turės tar
ti savo žodį dėl šito naujo 
įstatymo konstituc i n g u m o . 
Kaip greitai jis bus pra
dėtas vykdyti gyveniman, nu
skriaustieji kreipsis į teismus, 
apeliuos į teismus. Pirmiau
sia bus išbandymas žemes
niuose teismuose. Paskui per
eis į federalinius apeliacijų 
teismus. Paskui, jeigu nu
skriaustieji negaus užtarimo, 
byla pereis į šalies Aukščiau1- 
sią Teismą.

Tas procesas gali užsitęsti 
keletą metų. .

Komunistai^ iŠ savo pusės, 
viešai reiškią' nesutikimą su 
biliumi. Jie sako, kad jie ko
vosią už savo partijos teisę 
legališkai, riešai gyvuoti ir 
veikti, skelbti ir ginti savo 
idėjas. /

Taip dalykai šiandien ir 
stovi.

Cliffside, N. J.
Rugpiūčio 23 d. mirė Au

relija Kubilienė (po tėvais 
Bakūnaitė). Amžiaus buvo 
75 metų. Gyveno 536 Ander
son Ave., kur ir mirė.

Kūnas pašarvotas McCorry 
Bros. Funeral Home, 780 An
derson Ave., Cliffside Park. 
Laidotuvės įvyks rugp. 26 d., 
9 :30 vai. ryto, iš St. John the 
Baptist R. C. bažnyčios į St. 
Joseph kapines, Hackensack.

Velionė paliko liūdesyj 
vyrą Pijušą, dukterį Mrs. 
Bertha Miller, sūnų John Ku
bilius, keletą anūkų ir brolj 
Jerry Bakūnas. Pastarasis yra 
plačiai žinomas tarpe lietu
vių Cliffside Parke.

šią liūdną žinią pranešė te
lefonu velionės brolis Jerry.

Worcester, Mass.
L.D.S. 57 kuopos metinis piknikas 

įvyks rugpiūčio-Aug. 29 d., bus 
Olympia Parke, pradžia 1-mą vai. 
dieną.

Visi žinome, kad ton yra visokių 
geriausių valgių ganėtinai, bet susi
vienijimo piknike specialiai gamin
tų valgių, šiltų ir skanių. Rengėjai 
kviečia visus atsilankyti j šj gražų 
pikniką.

L.D.S. 57 kp. Koresp.
(164-168)

Amatininkai, paieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

■ MATTHEW A.
: BUYUS
» (BUYAUSKAS)
I LAIDOTUVIŲ
! DIREKTORIUS
j
J 426 Lafayette St.
J Newark, 5, N. J.
J MArket 2-5172

Leandro į Yucaipą ir ten ap
sigyveno. Dabai’ neseniai per
sikėlė gyventi į Oaklandą 
Mozūraičiai. Girdėtis, kad 
kita šeima mano pasitraukti 
iš San Leandro. Tad ten pa
siliks tiktai keli lietuviai,.

Mozūraičiai a p s i g y v eno 
Oaklande. Jie netoli puo sa
vo namų užlaiko gerą val
gyklą ant 73rd Ąve,, netoli 
MčArthur Blvd., po vardu 
73rd Ave. Restaurant. Geros r f • t

kldties Mozūraičiams tame 
biznyje;

Ligoniai

' Pirmesni ligoniai gerokai 
susveiko, tik, girdėtis, prastai 
jaučiasi Jacobs. Randasi sa
vo namuose, 4649 Congress
Avei, Oakland. Jau nebuvo 
matyti jų per paskutinius ke
lis mėnesius mūsų parengi
muose. Pirmiau jie visur da

Andrius JarmaĮinskas su Idi
lija Smitaite., Po vedybinių 
apeigų jaunikio tėvas suruošė 
puikią vestuvių puotą, kurioje 
dalyvavo daug svečių.

Jaunavedžiai medaus mėne
sį praleisti išvažiavo į Jung
tines Amerikosi Valstijas.

J.

Kalifornijoje auksorius įdė
jo tokį skelbimą Sacramento 
miesto laikraštyje:

“Asmeniui ar asmenims, ku
rie išėmė laikrodžius iš mū
sų lango sekmadienį: Laikro
džiai yra garantuoti visam 
amžiui, o jeigu jie bile kada 
pasirodytų nepatenkinančiais, 
prašome atnešti, patarnavi
mas nemokamas.”

lyvaudavo. Linkime būti svei- 
kesniems, draugai!

Alvinas

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

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

Vynai

Alus

Likeriai

Dinners

Short Orders

Sandwiches

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
J Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.
Į Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
! Day Week
I One Room - two double beds ----- $7.00 $30.00
I Ono Room - one double bed, one single bed - $5.50 $27.50
I One Room - double bed............................... - $4.00 $22.00
•  ------------------------------------- -------------------------- ----------—. -           I I ——  —    " ' " ' ' 1 1 T ' " - " '

* Rašykite ar telefonuokite dėl rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

3 psL—Laisvė (Liberty)-Trečiad., Rugp, (Aug.) 25, 1954



Brooklyn© Aido Choras 
kviečia visus i pikniką 
rugpjūčio 29-tą dieną

Aido piknike Kasmočių so
delyje (o jei lietus, tada salo
je), 9 Steamboat Rd., Great 
Neck, visi taps dainininkais. 
Aido Choro mokytojos Mil
dred Stensler toks jau yra 
nusistatymas, kad visi gali 
dainuoti.

Aido Choro didelis busas 
(45 sėdyniųp išvažiuos iš 
Brooklyn© nuo Piliečių Klubo 
1 vai., nuo Liberty Auditori
jos 1 :30. Kaina (round trip) 
$1.50.

Aidas kviečia visus ir pra
šo jūsų širdingos talkos anks
ti pripildyti busą.

A-ė

Gale savaitės vėl 
vykdė ablavas

Praėjusi šeštadieni ir sek
madienį New Yorke policija 
vėl buvo išsiųsta po miestą 
medžioti “nepageidaujamųjų.” 
šeštadienį iki pusiaunakčio su
medžioję 326, o sekmadienj 
dar 277.

Koki “prasikaltėliai” galėjo 
būti dauguma iš tų suimtųjų, 
galima spręsti iš to, kad vien 
tiktai iš stoviniavusių Times 
Square areštuoti 44. Kiti 41 
suimti dėl užtrukimo prie par
kų po jų uždarymo.

Ką daro su suimtaisiais? 
Nesant prasikaltimo, juos vi
sus kaltina neprisilaikyme 
tvarkos. Prisipažinusius “kal
tais,’’ persi joja pagal teisėjo 
nuožiūrą : vienus paleidžia, ki
tus uždaro. Gi neprisipažinu- 
šieji kaltais visi uždaryti toli
mesniam teismui, po $500 
kaucijos kiekvienas. Aišku, 
niekas tokių pinigų su savim 
neturėjo, tad visi likosi galą 
savaitės švęsti kalėjime.

Dar būrys kitų likosi nespė
ti pervaryti nei per tą šeren- 
gą. Buvo tokių, kurie nužiūri
mi galint būti tikrais prasikal
tėliais. Tokių bylos akimirka 
neišspręsi. Trys teisėjai vieno
je sesijoje persijojo 389 tos 
medžioklės aukas. Iš to gali
ma aprokuoti, kiek rūpestin
gumo įdedama tų sumedžiotų 
asmenų kreditui ar diskredi- 
tui.

šios paskiausios (rugp. 21- 
22) medžioklės metu sume
džiotų teisėjais buvo Hilda 
Schwartz, Charles Solomon ir 
William E. Ringei

T-as

Filmos-Teatrai
Astor Teatre jau ketvirta 

savaitė rodo “On the Water
front,” Columbia filmą. Vei
kalą gamino Budd Schulberg, 
direktorius Elia Kazan, 
žvaigždžiuoja Marian Brando, 
Karl Malden, Lee J. Cobb ir 
Eva Marie Saint.

Techniškai viskas padaryta 
pirmos rūšies: aktoriai tinka 
charakteriams, įspūdingai vai
dina. Vietos atrodo tikrovinės, 
o jomis vaizduojama New 
Yorko uostas ir laivakrovių 
sąlygos. Visa tai taip atrodo 
tikra. Tai dėl to teatras skait
lingai lankomas. Sakoma, vi
soje teatro istorijoje tokių pi
nigingų trijų savaičių neturė
jo. Kaip laivakroviai, taip jų 
šeimos ir bendrai publika apie 
tai daug girdėjusi, daug skai
čiusi, domisi pamatyti.

Filmą parodo sąlygas, bet 
po gražia technika paslepia 
tiesą apie to blogumo priežas
tis, o vyriausiu kaltininku pas
tato patį unijizmą. Dėl to fil
mą darbininkų judėjimui atsi
lieps žalingai. T-as

Rivoli Teatre teberodo 
“Rear Window.” Vaizduoja 
neva New Yorko Greenwich 
Village nuotikį ir tuomi sudo
mina daug žmonių eiti filmą 
pamatyti, žinoma, vaidyba 
taip pat yra gera, žvaigždinė
se rolėse James Stewart ir 
Grace Kelly.

Roxy Teatre pradėjo rody-

NwYirkuzWW/lrilov
Gražus išleistuvių 
pobūvis

Rugpjūčio 20-tos vakarą 
New Yorke įvyko nepaprastos 
išleistuvės, kuriose buvo pa
vaizduotos dvi Amerikos: vie
na žiauri, makartistinė, kita 
liaudiška ir draugiška. Jas su
rengė ne wyork ietis sveturgi- 
miams ginti komitetas išleistu
vėms dviejų darbo žmonių. 
Makartizmas reiškėsi tame, 
jog jie deportuojami už tai, 
kad jie visą amžių darbavosi 
padaryti Amerikos žmonėms 
gyvenimą laimingesnių, negu 
jį atrado. Draugiškoji Ameri
ka matėsi tame šiltame pobū
vyje juos išleisti.

Išleistuvės buvo pokiliuko 
formoje, su trumpa programa. 
Ateinančius svečius rengėjai 
pasitiko sir ąsočiais alaus, o 
vėliau pakvietė ir prie bufeto 
užkandžių gauti.

Dainų programą vykdė 
(dainavo solo ir vadovavo ma
siniam dainavimui) Elizabeth 
Knight. Trumpas, reikšmingas 
kalbas pasakė to vakaro pir
mininkas, paskiau komiteto 
darbuotojas Jones, taipgi pa
tys garbės svečiai.

Išlydimais šioje sueigoje 
buvo Mrs. Marie Kratochv.il, 
70 metų amžiaus, išgyvenusi 
Amerikoje 44 metus. Ja j prie
glaudą suteikė buvusioji jos 
tėvynė, demokratinė Čekoslo
vakija. Senutė iškeliavo rugp. 
22-rą, lėktuvu.

Niek Šilas Tsermegas, išgy
venęs čionai 38 metus, komite
to tapo išgelbėtas nuo depor
tavimo fašistinei! Graikijon. 
Jam prieglaudą suteikė liau
diškoji Lenkija. Jis tikėjosi 
išplaukti rugp. 28-tą. Tserme
gas visą laiką po arešto va
sario 3-čią buvo išlaikytas be 
kaucijos Ellis Islande ir tik 
šiomis dienomis paleistas, tad 
jis pokilio dieną buvo išvykęs 
į Washingtona dokumentų su- 
sirankiojimo reikalais. Jis vos 
spėjo sugrįžti pobūvį jau bai
giant.

Varde dalyvių, jiems abiems 
įteikta po mažą dovanėlę at
minčiai ir linkėjimuose pa
reikšta viltis, kad Amerikon 
sugrįš demokratija ir kad su 
jais dar pasimatysime čionai, 
Amerikoje.

Gi komiteto tolimesniam 
darbui irgi sudėta šiokios) to
kios paramos. Įžanga buvo po 
$1, tačiau čia atvykę, daugu
ma, pridėjo po kitą doleri ar 
porą, o tūlas ir po penkinę ar 
daugiau.

Nuo lietuvių įteikta $12, 
nors tuomi parodant, kad ir 
mes žinome apie persekioji
mus ir esame dalimi tos Ame
rikos, kuri nepritaria žiauru
mams.

Kor.

3 auto nelaimėje 
14 asmenų sužeisti

Ties Midtown Highway ir 
48th St., Woodsideje, vienam 
auto trūko paęlanga. Auto už
šoko ant kelio centrinės per
tvaros ir per ją tvojo į kitą 
auto. Dar kitas nespėjo susto
ti, tvojo į tuos du. Pirmąją 
nelaimės auto vairavo Walter 
Žyla, 27 metų amžiaus.

Reakcinis demokratų parti
jos sparnas esąs labai susijau
dinęs dėl to, kad jaunasis 
Rooseveltas gauna daug prita* 
rimo iš eilinių žmonių. Jie 
bandysią kandidatu į guber
natorių pastatyti Harrimaną.

ti naujutėlę 20th Century-Fox 
studijose gamintą Darryl Za- 
nuck’o produkciją “The Egyp
tian,” vaizduojant senybinius 
laikus. Vaidina Jean Sim
mons, Victor Mature, Gene 
Tierney, Michael Wilding, 
Bella Darvi, Peter Ustinov, 
Edmund Purdom ir kiti.

T.N.

Flynn aiškino savo 
kandidatūros tikslą

Suprasdama, kad dabartinė 
padėtis reikalinga jos išaiški
nimo, Peoples Rights Party 
kandidatė į Kongresą rugpjū
čio 19-tos vakarą atlankė pa
rašų rinkėjų stotis. Tos stotys 
randasi 862 Tremont Ave. ir 
2565 White Plpins Rd., / Bronxe.

Į tas stotis darbuotojai suei
na gauti savo darbui paskirtį. 
Į jas sugrįžta atiduoti gautus 
parašus.

Flynn pareiškė jog svar
biausia ne tas, ar jis bus ar ne
bus išrinkta. Svarbiausia gauti 
tuost 5,000 piliečių parašų. 
Tie parašai sekamose sąlygose 
parodys ne tiktai mūsų visai 
šaliai, bet “ir visam pasauliui, 
jog yra kita Amerika,” ne vie
nų tiktai m ak artistų.

Jos uždėjimas ant baloto, 
sakė Flynn, “parodys, kad ne 
visi amerikonai yra išsigandu
siais triušiais, kaip tie taria
mieji liberalai, kurie pirmieji 
šoko išleisti įstatymą, taikomą 
komunistų partiją padaryti 
nelegali.ška.”'

Apie save jinai, juokauda
ma, sake: “Nežinau, ar aš esu 

Į įstatymiška, ar n e įstatymiška, 
| ar nelegalizuota, vienok aš 
čia... Tiek daug kartų ir to
kia daugybe skirtingų būdų 
mes esame buvę nelegalizuoti, 
lead reikėtų advokato, kuris 
mums nuolat pasakytų, ką 
mes galime, o ko negalime da
ryti.”

Parašų rinkėjų patyrimai 
rodo, kad darbininkų ir ben
drai liaudies apgyventoje sri
tyje jos kandidatūrai priešiš- 
ku/mo ir neapykantos nėra, 
bet išsigandusių yra, baimė 
veikia. “O tame—baimėje — 
tai ir yra šių dienų Amerikos 
tragedija,” sakė kandidatė. Ji 
kandidatuoja 24-me kongresi
niame distrikte.

Parašų rinkėjai pirmiausia 
išaiškina, kuo yra Flynn. Pa
sako, kad ji yra darbininkų 
vadovė komunistė, kovotoja 
už taiką. O tik tuomet prašo 
parašo.

K-.nas

New Yorko demokratuose 
vis dar nesą nusveriamosios 
nuomonės, kuris galėtų būti 
geriausiu kandidatu į guber
natorių, Rooseveltas ar Har- 
rimanas. I Harrimaną dau
giau linkusi viršenybė, į Roos- 
v e 1 tą—pa prasti e j i.

Bronxe areštuoti 4 jauni vy-, 
rai kaip auto padangų vagys. 
Vieno iš jų, restaurano savi- 

Į ninko skiepe atradę 150 pa
dangų. Sako, kad tai dalis 
buvusių išvogtų iš Queens san
dėlio.

New Yorke areštavo jauną 
vyriškį, įtartą apnuoginime sa
vęs prieš moteris parke.

PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-»8174

Republikonu kandidatu 
gal busiąs įves

Demokratų partijos lyde
riai, sakoma, yra įsitikinę, kad 
gubernatorius Dewey nekan
didatuos ketvirtam terminui. 
Demokratams tas svarbu žino- 
t i dėl to, kad tas jiems pa
lengvina parinkimą savo kan
didato.

Kalbama, jog republikonai 
kandidatu į gubernatorių sta
tys dabartinį senatorių įves. 
O kandidatu į gubernatoriaus 
pavaduotoją (Lt. Governor) 
būsiąs J. Raymond McGovern, 
dabartinis valstijos iždininkas, 
artimas Deweyaus bičiulis.

Sykiu su tomis kalbomis 
sklinda ir supratimas, jog re
publikonai nesijaučia užti
krinti, kad jie šiemet galėtų 
gubernatoriaus rinkimus lai
mėti. Tad Dewyaus pralaimė
jimas būtų suprastas, kaip at
metimas visašališkosios repub- 
iikonų valdžios, nes Dewey 
yra skaitomas vienu vyriausių 
visašališkos politikos ramsčių. 
Pralaimėjimas su Ives’u neat
rodytų/ taip didelis.

Wagneris rems Har
rimaną ar Rooseveltą

Wagneris paantrino, kad 
ITarrimanas ir Rooseveltas esą 
jo lygiai gerais draugais. Jis 
sako, kad jis rems bile katrą, 
kurį jo partija—demokratų 
partija — pastatytų kandida
tu į gubernatorių.

Pirmosios demokratų lyde
rių rink imines kalbos rodo, 
lead kovai prieš įves, (jeigu 
jis bus kandidatu į gubernato
rių). naudotų jo priešdarbinin- 
kišką veiksmą Jungtinių Vals
tijų Senate.

New Yorko demokratų ly
deris DeSapio sake, kad Iveso 
Senate balsavimo rekordas bu
vo vienu iš “pirmiau niekad 
nebuvusių ‘double—dealing’ 
veiksmų.” Jis nurodo, kad 
Įves balsavo prieš sveikatai ir 
namams įstatymus, prieš vi
suomenės valdymą pajėgos 
tiekimo projektų, prieš tyrinė
jimus suvaldymui vėžio ligos, 
prieš potvynių kontrolę, prieš 
suvaldymą t,rustų. Jis taip pat 
balsavo už atidavimą jūrių 
kraštuose esančių aliejaus šal
tinių privatinėms kompani
joms, taipgi už Taft-Hartley 
Aktą.

DeSapio kalbėjo Jaunųjų 
Demokratų konvencijos atida
ryme viešbutyje Piccadilly 
rugpjūčio 20-tos vakarą. Su 
juomi ant platformos buvo 
Harrimanas, majoras Wagne
ris, Miesto Tarybos preziden
tas Starkus, valstijos organiza
cijos pirmininkas Balch, taip
gi Farley, ir Jaunųjų Demo
kratų prezidentas Moskovit.

Jaunas vyras 
nušokęs nuo tilto

Jaunas barzdotas vyriškis 
išlipo iš East River ties 223 
South St., pasisakė ten stovė
jusiems, kad jis jaučiasi blo
gai, nes ką tik nušokęs nuo 
Manhatttan tilto. Ten pat ir 
apalpo.

Nuvežus į ligoninę patyrė, 
kad pavojingai susižeidęs vi
durius. Tačiau atsigavo. Jo 
gyvybę gelbsti perleidimais 
kraujo.

Iš paliktuose ant tilto dar
bužiuose rastų davinių sako
ma, kad jis yra Robert Berth- 
iaume, 22 metų, buvęs čevery- 
kų sukirpėjas batsiuvykloje 
Brocton, Mass. New Yorkan 
jis buvęs atvykęs siektis i dai
nininkus. Policijai sakęsis, kad 
jis šokęs nuo tilto ne tikslu 
nusižudyti, bet manęs, jog ten 
nušokti tik šposai^ Tiltas yra 
165 pėdų aukštumoje virš 
vandens. /

New Yorko policijai atsi
klausus Brocktono policijos 
gavę informacijų, kad jis jau 
seniau bandęs žudytis ir kad 
esąs buvęs gydomas nuo proti
nės! nesveikatos. Tad jį ir čia 
patalpino proto ligonių sky
riuje.

Jo kišenėje radę Tom Ho- 
wardo parašytą knygelę 
“Handbook for Peace” ir $1. 
75 pinigų. Jeigu tas jau visas 
jo turtas, tai menkas akstinas 
protinei ramybei ir sveikatai, 
išalkusiam jaunam vyrui ne
užtektų nei vieniems geriems 
pietums valgant rest a urane.

Tikimasi, kad New Yorko 
valstijoje šiemet užsiregis
truos 4 ir pusė milijono auto 
mašinų, apie 5 procentais dau
giau, negu pernai.

Montello, Mass.
Metinis gražus piknikas įvyks 

rugp. (Aug.) 29 d., Liet. Taut. Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick Dr. 
Pradžia 1 vai. popiet, rengia L.L.D. 
6-ta Kuopa. Kviečiame visus daly
vauti, turėsime gerus 'laikus. Taipgi 
pakvėpuosite tyru pušyno oru. Įžan
gos nebus. Būtų gerai, kad veikėjai 
ir kiti dalyvautų ir iš kolonijų. Pa
sitartume apie vieną bendrą rude
nini pikniką.

Rengimo Komisija.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

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

SKELBKTTeS laisvėje TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

---------------------- .----------------------------

PEIST LANE
DRUGS. Ine.

405 So. 4th Street
. Cor. Hewes St.

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

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

Receptą Specialistai: -

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6238

■ ■ ............. U

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA MERGINA

Guolis vietoje, atskiras rūmas 
$35 j savaitę. Visi įrengimai

elektriniai. Puiki šeima
Te). DE. 5-3787

(165-171)

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

ES. 7-6042 — 9 A. M.—6 P. M.

FR. 4-2856 — G P. M. —8 P. M.

(161-167)

OPERATORĖS

Patyrusios Prie Suknelių
Darbas nuo kavalkų, gera mokestis

280 Merrick Rd., Lynbrook
Te). LY. 9-4450 *

(162-168)

OPERATORĖS
Patyrusios prie padarymo visą suk
nelę, vertės nuo $10.75 iki $12.75. 
Unijinė šapa, nedidelė šapa. Puikios 
darbo sąlygos.

MAX LANDAU DRESS 
370 W. 25th St., N. Y.

13-tos lubos.
(163-166)

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA
Pilnam namų aptarnavimui, 2 suau
gę, 2 vaikai (7 ir 11 metų). Pui
kiausia mokestis, malonūs namai, 
puiki šeima. Kreipkitės:

Te). ST. 4-1614
(163-169)

CORSETIERE
Patyrusi Corsetiere

Gera Alga 
Linksmos Darbo Sąlygos 

Netelefonuokite
FAY’S

45-13 Greenpoint, Sunnyside
(163-166)

STENOGRAFISTĖ-KNYGVEDĖ
1 Mergina Ofise

Vai.— 9 A. M.—5 P. M. Maspetho 
apylinkėj.

Skambinkite bile laiku
HE. 8-2964

(163-165)

MALE and FEMALE

SLAUGĖS—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 
571 Carroll St., Brooklyn

(4th Ave. lokalu iki Union St. stot.)
(163-169)

PORA VIDURAMŽIŲ 
Dirbti ant farmos Conn, valstijoje. 
Galėtų būti ir su vaikais. Vyras 
daržininkystei, moteriškė lengvam 
namų darbui savaitgaliais. Kreip- 

t os*
MR. PAUL PORZELT

709 Park Ave., New York City 
Tel. DI. 9-0777 dienomis 

Vakarais BU. 8-8685
(164-166)

Kankintojų lyderis 
buvęs proto ligoniu

Vėliausios žinios skelbia, 
kad kankinusių žmones dėl to, 
jog kankinti smagu, lyderys 
buvęs dar vaikystėje gydo
mas nuo protinės nesveikatos. 
Kaipo toks turėjo būti sugau
tas. žinomu, niekas jo nesau
gojo. Jis riaumojo kaip lyde
ris tokių pat, kaip jis, ir dar 
jaunesnių rimtumo neišmoky
tų ar negalinčių išmokti jau
nuoliu

Vyrukai siautėję per porą 
mėnesių darydami žalą 
tiems, kurie jiems pasirodė 
prastai. Klausiamas, dėl ko jis 
kankino žmones, Jack Koslo- 
w;as sakęs: “Jeigu tau valgant 
tarakonas eina p^r stalą, tu 
pasipiktintumei, ^norėtumei su
trėkšti, ar ne? Well, aš taip 
jaučiausi apie bomus. Aš no
rėjau juos sutraiškyti.”

Koslowas sakęs, kad jam 
labai patinka viduramžių is
torija, kuri yra pilna žiauru
mų.

Daug rašymas apie jį ir 
apie jo buvusią ligą leidžia 
manyti, kad jo apgynimas teis
me bus pamatuojamas tuo, 
jog jis buvęs nesveikas proti
niai.

4 psi.—LaiavS (Liberty) - Trečiad., Rugp. (Aug.) 25, 1954

NEW YORK
REAL ESTATE

ST. ALBANS, Vi.
8 kambarių, puikiausv^W sąlygose. 

Lengvai gali būti perdirbta j 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: 83-27 191st St. Tel. IN. 3-4122 

(161-167)

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. I. geležinkelio. 22 minutės į 
New Yorka.

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

BRIGHTON BEA.LJH, 
BROOKLYN, N.. Y.

85 First VValįį
Rooming House, pilnai isfornišiuota 
3—4—6 rūmai išfornišiuoti, moder
niniai, puikiausiose sąlygose, šsildy- 
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)

PORT RICHMOND, S. I.
1273 Forest Ave. 4 rūmai, moder
ninis namas, naujai išdekoruotas 
apartmentas, garadžius, $90 į mėne
si. Labai pageidaujamas apartmen
tas ir puiki vieta su puikiausia 
transportacija, arti buso 6 ir buso 
107, ant kampo. Ąžuolines grindys, 
dideli ir saulėti rūmai.

. Šaukite bile laiku:
Tel. GI. 7-2101

(163-169)

4 ŠEIMŲ MARINIS, BROOKLYN 
Užimtinas 4 rūmų Apartmentas 

Arlington Sekcija. 95 Wyona St.
Modemiškas, aliejum šildomas, 

arti visko, nebrangus.
Tel. H Y. 8-2610

(164-168)

FLATBUSH
Vienos šeimos, 9 rūmų, garadžius, 
veranda, patio, šingeliuotas, brass, 
insulated, visi komfortai grožio ir 
pageidavimo namams. 7 Visiškai de
tached, 5 miegrūmiai, keltas mau
dynių, fūrnace, yra fan, naujas alie
jaus įvedimas. Gali būt išdekoruo- 
tas sulig keno skonio. Labai priei
namai, labai gera transportacija, re- 
zidencijinė vieta. Geras šapinimo 
distriktas, 40x100.

Tel. GE. 4-6076
(164-166)

BROOKLYN
1 šeimos limestone, 10 rūmų namas. 
Rezidencijinis, gerose sąlygosee, pui
kiausia transportacija, arti visko, 
arti Prospect Park. Galimas užimt! 
i 60 dienų, automatiškas gas heat. 
Prašo $16,900.

Tel. HY. 9-1939
(165-168)

FREEPORT 
77 West 2nd St.

Naujas Split level namas, (pleste- 
riuotos sienos), 7 rūmai, 3 maudy
nės, 2 karam garadžius (70x100), 
prie kanalo, privatinė prieplauka.

$31,500 ------ Tel. PI. 6-5867
(165-167)

4 šelmy Mūrinis Naivias 
Brooklyn

Arlington Section — 95 Wyona St.
Moderninis. Aliejaus šiluma. Pato
gu į viską. Prieinama kaina.

Savininkas — HY. 8-2610
J (165-169)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

AUTO SEAT COVER STORE 
Turime parduoti, puikiausia vieta, 
kampinė krautuvė su 3 show win
dows, puikus jrėdymas. Automobi
lių sekcijoje, arti 21st ir 4th Avė., 
veikli judėjimo (thoroughfare) vie
ta. Puikiausias pirkinys. Šaukit nuo 
9 iki 6 P. M. Užimtina tuojau.

Tel. SO. 8-0449
(165-171)

HELP WANTED-MALE

DAILYDĖ
Būk Bosas Pats ant Savęs. Darbas 
parūpinamas. Nusinuomosite krau
tuvę ar vietą, atsineškite savo įran
kius. Telefonuokite: EVergreen 
2-5385. Ar rašykite angliškai: Box 
No. A—28 —Room 880, 11 West
42nd St., N. Y. C.

(165-167)

KIRPĖJAS

Patyręs prie Megstinw ..
WILLIAM KNITTINGjpiILL 

180 Palmetto St., Brooklyn
HY. 1-2280

(165-167)

Kratochv.il



