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KRISLAI
Svieto dar nepabaif<a.
Vienas prieš kitą.
Kas laukia?
Gerai, kad ruošiasi.
Nereikėjo nė Įstatymo.

Rašo A. BIMBA

W*ancūzij<>s parlameni o pa
sielgimas, palaidojant Euro- 
perG Defense* C o m m u n i t y 
( E D (’ ) , aiškinamas \isaip. 
Taikos šalininkai mano, jog 
tuomi suduotas skaudus smū
gis tiems, kurie buvo pasimo
vę atgaivinti vokiečiu milita- 
lizmą.

Mūsų Šalies komercine 
spauda tačiau rašo taip, jog 
atrodo, kad su tuo jau pra
sidėjo svieto pabaiga. Betgi 
svieto pabaigos toli gražu 
nesimato.

Gal dar europiečiai iš va
karu rimčiau pagalvos, kad 
saugumo reikia ne tik Vakari
nei Europai. Nuo vokiečiu 
militarizmo abiejuose karuo
se gal dar daugiau nukentėjo 
Rytinė Europa. Todėl ii- jai 
saugumas lygiai reikalingas.

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas George Mea
ny užtikrino, kad visos šnek
tos apie taikią koegzistenci
ją šiandieniniame pasaulyje 
yra g^yna nesąmonė. Jis to- 
ki^p filosofijai priešingas iš 
peties ir širdies.

Tuo tarpu tos pačios Fede
racijos atstovas Kanados uni
jų kongrese brolis Soderstrom 
prabilo, kad kova už taiką 
šiandien yra svarbiausias dar- 

. bo unijų uždavinys.

Soderstrom kalbėjo gerai, 
teisingai, o Mean,v — kvailai 
ir klaidingai.

Kas atmeta koegzistencijos 
filosofiją, tas kalba už karą 
ir prieš taiką. Karo gi šian
dien trokšta tiktai visiškai su
gedę sutvėrimai.

Neužilgo New Yorke susi
rinks Jungtiniu Tautų Asem- 

> blėja. Visiems bus džiugu, 
kad Indokinijoje skerdynė už
sibaigė.

Svarbiausias klausimas ir 
vtel bus: kas atstovaus Kini
ją 9

šioje sesijoje jau bus susi
daręs stambus frontas už Ki
nijos Liaudies Respu b 1 i k o s 
pripažinimą.

(Tai šioje sesijoje Kinija 
dar ir nelaimės. Bet kad 
čiango režimo atstovybės die
nos suskaitytos, tai niekas ne
abejoja.

Praėjusį sekmadieni su t i- j 
kau mūsų seną veikėją Joną 
iš New Haveno. Jis jau kal
ba apie Laisvės rudenini vajų. 
Jis bus Laisvės va j įninku to
je kolonijoje. žinau. kad 
Jonas pasisukinės su Laisves ' 

o reikalais ii’ visoje New Have- i 
no apylinkėje.

Prie šio vajaus reikia ge
rai pasiruošti. Dar ne visos 
kolonijos turi pasiskyrusios 
vajininkus. Reikia susirūpin
ti.

Mūsų prezidentas savo pa
skutinėje kalboje Amerikos 
Legione apramino visą Ame- 

*• lik*, pasakydamas, kad čia 
toji komunistinė partija visiš- 

’ kai mažytė, nieko nereiškianti 
grupelė. Visiems esą galima 
ramiai miegoti.

Kokia iš to išvada ? Pro
tinga išvada tik viena: n erei-

Virš 30 žuvo viesulo
nusiaubtose srityse

Nuo galingo viesulo - 
uragano, kuris antradienį 
nusiaubė šiaurrytines Jun
gtinių Valstybių sritis prie 
Atlanto pakraščio, žuvo 
virš 30 žmonių. Vienas pra
nešimas sako, kad žuvo 35, 
bet galutinas skaičius dar 
nebuvo nustatytas, nes į 
žuvusius Įskaitomos ir re- 
guliarės mirtys, kurias 
kaip nors paskubino ar pa? 
skatino viesulos pasėkos. 
Dauguma žuvusių yra 
Naujoje Anglijoje.

Viesulas, atėjęs iš Pietų, 
ir apie kurį žmonės buvo 
įspėti iš anksto, buvo me- 
terelogų žinomas kaip “Ca
rol.” Jis sunkiausiai palie
tė Bostoną ir kelias kitas 
Mass. sritis, ypatingai 
Quincy priemiestį. Pačia
me Bostone viesulas nuver
tė Old North bažnyčios 
bokštą, kuris turi istorinę 
reikšmę, nes prie jo Paul 
Revere pradėjo savo legen- 
darinę kelionę ant žirgo 
ispėjant žmones.

New Yorko srityje vie- 
' sulas sunkiausiai palietė 
Long Island, kur paties At
lanto vandenyno ir Long 
Island sąsiaurio vandenys 
daugelyje vietų perliejo už
tvankas ir aptvindė mies
telius, laukus bei pliažus.

Viesulo centras persirito 
apie 50 mylių į rytus nuo 
Hartfordo ir 30 mylių į ry-

1 egi jono paradas: 75,000 
maršavo,—o 40 apalpo...

Washingtonas. — Ameri
kos Legiono paradas čia 
buvo vienas didžiausių sos
tinės istorijoje: maršavo 
apie 75,000 legionierių, o 
juos stebėjo apie dešimt 
kartų daugiau žmonių, ko
kie 750,000, tarp jų 200,- 
000 valdžios tarnautojų, 
kurie specialiai tam buvo 
atleisti nuo darbo.

Devyni ambulansai dar
bavosi ir turėjo nemažai 
darbo: 40 legionierių be- 
maršuodami apalpo. 
i---------------------------------------------

Republikonu šūkiai būsią: 
Taika, Pažanga ir Gerbūvis

Cincinnati. — Čia su
sirinkę republikonu parti
jos vadai jau išdirbo šū
kius savo rinkimų kampa
nijai šiais metais. Tie šū
kiai bus “Taika, pažanga 
ir gerbūvis.” (“Peace, pro
gress and prosperity”).

Rcpublikonai sako, kad 
jie šiais metais nori “po
zityvių” šūkių, ne negaty
vių, nukreiptų prieš demo
kratus, koks buvo praeitų 
rinkimų,— “Had enough?” 
reiškiantis maždaug “Įgrį- 
so?”

kūjo įstatymo tą partiją nu- 
legalizuoti.

Kodėl *netaip galvojo prezi
dentas, kam jam buvo duotas 
Kongreso priimtas bilius pa
sirašyti ?.

tus nuo New Concord, N. 
H. Long Islande prie Na- 
peaugue Atlantas užliejo 
pakraščio geležinkelio bė- 

j gins. Manhattane buvo už
tvindytas La Guardios 
aerodromas.

Sunkiai taipgi nukentėjo 
Westchester apskritis į 
šiaurę nuo Long Island są
siaurio. Nassau ir Suffolk 
apskrityse Long Islande 
daugelyje vietų elektra bu
vo visai nukirsta.

I

i Prancūzu socialistų partija 
suskilusi dėl EDC; kalbama 
apie pilną partijos skilimą

Paryžius. — Francūzijos 
socialistų partija išmetė 53 
savo deputatus, kurie, bal
savo prieš EDC. Jie lieka 
parlamente, bet ne partijo
je, ir jie rengiasi apeliuo
ti išmetimą aukščiausiam 
partijos komitetui. Tarpe 
tų, kuriev balsavo prieš 
EDC, randasi tokie svar
būs partijos vadai, kaip 
Daniel Mayer, buvęs rezis
tencinio judėjimo vadovas 
ir “Le Populaire” redakto
rius, buvęs vidaus ir karo 
reikalų ministras Jules 
Moch ir P. O. Lapie bei M. 
Lejeune.

Ši grupė išleido pareiški
mą, kuriame, sako, kad par
tija perdaug pasiskubino 
juos taip nubausti.

Už EDC parlamente bal
savo tik 50 socialistu, ma- 
žiau negu pusė.

Kol kas dar nežinoma, ar 
tas reiškia formalį skili
mą Francūzijos socialistų 
partijoje. Socialistai tu
rėjo nuostatą, kad jų depu
tatai parlamente turį lai
kytis disciplinos ir balsuo
ti vieningai. Partijos ko
mitetas juos šiuo kartu 
ragino balsuoti už EDC.

Komunistų organas 
“F Humanite” sveikina so
cialistus, balsavusius prieš 
EDC ir ragina juos ir atei
tyje laikytis savo nusista
tymo.

Britų katalikų rašytojas 
neįleidžiamas šion šalin

Havana. — Haiti saloje 
atostogavęs britų rašytojas 
Graham Green atskrido į 
Puerto Rico, iš kur plana
vo skristi Londonan. Bet 
amerikiečiai p a r e i g ūnai 
jam neleido likti ir laukti 
orlaivio, ir liepė grįžti į 
Haiti. Jam taipgi buvo pa
sakyta, kad jis nebūtų įlei
stas i jokią Amerikos te
ritoriją.

Graham Green yra va
dovaujantis britų rašytojas 
ir katalikas, vedantis savo 
raštuose aktyvią katalikiš
ką kampaniją. Jo nusikal
timas Amerikos valdžios 
akyse: turėdamas 19 metų 
amžiaus jis kelioms sa
vaitėm buvo įstojęs į Bri
tanijos komunistų partiją

“Be atidėliojimo”

Skandinavija už 
Kinijos narystę 
Jungt. Tautose

Rėykjavikas (Islandija). 
— Čia įvyko Skandinavijos 
(Švedijos, Norvegijos, Da
nijos) užsienio reikalų mi
nistrų konferencija. Kon
ferencija išreiškė savo pa
geidavimą, kad Liaudies 
Kinija būtų priimta į Jung
tines Tautas be tolimesnio 
atidėliojimo.

Apart pačios Skandina
vijos trijų ministrų konfe
rencijoje dalyvavo ir Islan
dijos ministras. Šios kon
ferencijos laikomos tai 
vienoje tai kitoje nordikų 
sostinėje. Ši konferencija 
buvo šaukta vyriausiai 
tam, kad koordinuoti bū
simą užsilaikymą Jungti
niu Tautu General. Asem- 
blejoje.

Skandinavai jau yra pri
pažinę Kiniją ir palaiko 
su ja prekybos santykius.

Kairas. — Kai kurios pa
kaitos buvo padarytos 
Egipto kabinete. Į kabine
tą įtraukti du karininkai, 
kurie priklauso Nasserio 
vadovaujamai karininkų 
tarybai, kuri faktinai val
do šalį. Jie yra pulkininkas 
Sadat, kuris tampa užsie
nio reikalų ministras ir 
majoras Amer, kuris tampa 
karo reikalų ministru.

Karači. — Pakistanas 
kreipsis į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą ginčo su 
Indija apie Kašmirą rei
kalu.

Dulles rezignuosiąs?

Nėra S.E.A.T.O. 
vargsta N.A.T.O 
nebėra E.D.C

Washingtonas. — Spau
dos kolumnistai vis daž
niau spėlioja, kad užsienio 
reikalų sekretorius John 
Foster Dulles pasitrauks iš 
savo vietos tuoj po rinki
mų, nežiūrint, kas juos lai
mėtų. Dulles labai nepa
tenkintas pasauline įvykių 
raida ir skaito, kad jo visi 
išsvajoti planai griūva.

Nurodoma, kad paskuti
nėmis savaitėmis Dulles 
aplaikė du dideliu smūgiu:

Francūzijos parlamen
tas neribotam laikui atidė
jo EDC (Bendros Vakarų 
Europos armijos) plano 
svarstymą, ir tuomi EDC 
atmestas, nors pats pla
nas dar nemiręs. Tuo pa
čiu laiku prieš pat Mani- 
los konerenciją paaiškėjo, 
kad jei ten bus sudarytas 
paktas, nebus verta jį va
dinti SEATO (Pietrytinės 
Azijos Pakto Organizaci
ja), nes konferencijoje at
sisakė dalyvauti pagrindi
nės Pietinės Azijos vals
tybės, Indija, Burma, Indo
nezija, Ceilonas.

Vakar Dulles pareiškė, | 
kad dar yra vilties bendrai 
Vakarų Europos armijai, 
ir tam reikalui jis šaukia 
NATO (šiaurės Atlanto 
Pakto Organizacijos) ta
rybos posėdį, kad ansvars- 
tyti nauja padėtį. Bet nu
rodoma, kad be EDC pats 
NATO yra kaip be nugar
kaulio.

ORAS. — Vešu, giedra.

Naujausios Žinios
Washingtonas. — Nau

jas viesulas, visai panašus 
į tą, kuris nusiaubė pirma
dienį Naują Angliją ir New 
Yorko sritį, formuojasi At
lante į Rytus nuo Floridos. 
Jeigu jis pasuktų tuo pačiu 
keliu, jis paliestų rytinį 
pakraštį, panašiai kaip pir
madienį.

Washingtonas. — Savo 
vasarvietėje South Caroli
ne je staiga mirė senatorius 
demokratas Maybank. Jis 
turėjo 55 metus amžiaus. 
Vienu metu jis buvo South 
Carolines gubernatorius.

Londonas. — Churcillas 
buvo sušaukęs specialį sa
vo kabineto posėdį, kuria
me, kaip manoma, buvo 
svarstytas Dulleso atsikrei- 
pimas tuoj sujaukti NATO 
posėdį.

Bonna. — Posėdžiavo 
Vakarų Vokietijos kabine
tas. Bundeskancleris Ade- 
naueris užtikrino savo mi
nistrus, kad nežiūrint E!DC 
subliuškimo bus rasti keliai 
apsiginkluoti.

Hong Kongas.—Clement 
Attlee ir kiti darbiečiai at
vyko čia palikę Kiniją, ku-

rioje jie lankėsi apie dvi 
savaiti. Pats Attlee atsi
sakė daryti pareiškimus 
spaudai, bet vienas delega
cijos narys sakė, kad jie 
randasi po dideliu Kinijos 
žmonių energijos įspūdžiu.

Washingtonas. — Ameri
kos Legiono suvažiavimas 
rezoliucijoje pasmerkė Am. 
Medik.alį Susivienijimą 
(AMA) už veteranu svei
katos nepaisymą. AMA pa
skutiniu laiku ragino su
mažinti veteranų ligoninių 
skaičių.

Chicago. — AFL prezi
dentas George Meany kal
bėjo AFL elektristų unijos 
suvažiavime ir, panašiai 
kaip CIO vadai, smerkė 83- 
čią Kongresą už anti - dar- 
bininkiškumą.

Chicago. — Pakuotoji} 
unijos organas smerkia ko
munistų draudimo įstaty
mą. Pakuotoji} unija ap
ima stok j ardų darbininkus.

Rio de Janeiro. — Bra
zilijos naujasis prezidentas 
Cafe sako, kad Brazilija 
vos vos išvengė 
karo.

Komisija švelniai 
papeikė McCarthy

Washingtonas. — Septy
nių senatorių komisija, ku
ri tyrinėjo konfliktą tarp 
senatoriaus McCarthy ir 
armijos vadų, jau prirengė 
savo raportus. Republiko
nu keturi senatoriai, kurie 
sudaro komisijos daugu
mą, savo raporte McCar
thy traktuoja labai švel
niai.

Daugumos raportas sa
ko, kad senatorius McCar
thy žinojo apie savo asis-

Pasaulinė bažnyčių taryba 
ragina neklausyti rasinės 
diskriminacijos Įstatymų

Evanston, Ill. — Pasauli
nes Bažnyčių Tarybos su
važiavimas rezoliucijoje ne 
tik pasmerkė rasinę dis
kriminaciją, bet sako, kad 
kur diskriminaciniai įsta
tymai egzistuoja, krikš
čionių pareiga jų neklausy
ti.

Rezoliucija vyriausiai nu
kreipta prieš tokią segre
gaciją, kuri egzistuoja Pie
tų Afrikoje.

“Kai kurie bažnyčios na
riai gali jausti, kad jie ne
turi tokių įstatymų klau
syti,” sako rezoliucija.

Toliau rezoliucija sako:
“Kristaus bažnyčia ne

gali užgirti jokio įstatymo, 
kuris paremtas ant rasiz
mo.”

Suvažiavimas taipgi ra
gina visas krikščioniškas 
bažnyčias panaikinti ra
sinę segregaciją. (Šioje ša
lyje krikščioniškose baž
nyčiose baltieji ir negrai 
beveik visur meldžiasi at
skirai, segreguotai. Yra 
sakoma, kad “sekmadienio 
11 valanda ryto yra labiau
siai segreguota valanda 
Amerikoje.” 11 vai. ryto 
tai ta valanda, kuomet sek
madienį bažnyčios pilniau
sios.)

___________________ {

Guatemala uždraudė masonų 
grupes kaip “komunistines”

Guatemalos Miestas. — 
Armaso valdžia patvarkė 
uždrausti Guatemaloje vi
sas masonų ložas. Valdžia 
sako, kad masonų organi
zacijos padėjo ankstyves
niam .kairiam režimui ir 
yra “komunistu infiltruo
tos.”

(Masonai taipgi uždraus
ti Franco Ispanijoje ir 
buvo uždrausti hitlerinio 
režimo laiku Vokietijoje.) 
M. Gutierrez ambasadoje 

. Guatemalos Darbo Kon
federacijos pirmininkas 
Manuel Gutierrez, kuris 
skaitomas svarbiausiu Gu
atemalos komunistu, slap
stėsi nuo pat fašistinio per
versmo. Bet šios savai
tės pradžioje jis peršokęs
per neaukštą Argentinos 

pilietinio į ambasados sieną ir prašęs 
‘prieglaudos, kurią ir gavo.

tento Cohno pastangas iš
sirūpinti geresnes sąlygas 
armijoje savo draugui Da
vid Schine, ir nebandė D. 
Cohno sulaikyti. Bet, iŠ 
kitos pusės raportas sako, 
kad armija kliudė senato
riui McCarthy vesti ty
rinėjimą Monmouth labo
ratorijose.

Vienas republikonu sena
torius, Potter iš Michigano, 
išleido atskirą raportą, ku
riame jis labiausiai smer
kia McCarthy už FBI laiš
ko falsifikavimą. 1

Demokratai komisijos 
nariai (McLellan, Syming
ton ir Jackson) savo ra
porte daugiausiai kritikuo
ja patį McCarthy ir Cohną, 
nors taipgi pabrėžia, kad 
armijos reikalų sekretorius 
Stevens kaltas dėl to, kad 
jis pataikavo ir užgerino 
McCarthy. Republikonu 
raportas labiausiai nukrei
ptas prieš patį Stevensą. 
Raportas rašytas taip, lyg 
būtų reikalautas jo rezig- 
navimas, nors Stevens pa
reiškė savo artimiesiems, 
kad jis neplanuoja rezig
nuoti.
Liepė McCarthy nutilti

Tuo tarpu kita senatinė 
komisija, kuriai vadovauja 
sen. Watkins, pradėjo savo 
posėdžius. Ši komisija turi 
nustatyti, ar McCarthy nu
sikalto ir netinka būti se
natorium. Vyriausi kal
tintojai yra Morse, Flan
ders ir Fulbright.

Pats McCarthy tik ką 
grįžęs iš atostogų įsiveržė 
i komisijos posėdį ir pra
dėjo kalbėti apie tai, kad 
vienas komisijos narys, se
natorius Johnsonas, per
daug šališkas ir neturi tei
sės komisijoje būti.

Pirmininkas Watkins 
tris kartus bandė McCar
thy nutildyti, ir pagaliau 
kūjeliu daužydamas sta- 
lan jo balsą nustelbė. Tuo
jau po to Watkins nutrau
kė posėdį, įsakydamas se
natoriui McCarthy’ui, kad 
jeigu jis turi kaltinimą 
prieš Johnsoną, jis tai turi 
padaryti raštu.

McCarthy taip ir padarė.

Pakistanas už nepriklausomą 
Malajos-Indonezijos sąjungą

Karači. — Pakistano vy
riausybė laikosi nuomonės, 
kad britai turėtų pasitrau
kti iš Mala jos ir ta šalis 
turėtų tapti nepriklauso
ma. Bet Pakistanas prie 
to nesustoja: jis norėtų, 
kad Mala j a sudarytų fede
raciją su Indonezija, ir su 
laiku gal susilietų į vieną 
valstybę.

Malajos ir Indonezijos 
žmonių dauguma, kaip ir 
paties Pakistano, yra mu
sulmonai. Manoma, kad 
Pakistanas Manilos kon
ferencijoje kalbės apie, šį 
klausimą.
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PRANCŪZAI PASISAKĖ
Paskutinėmis keliomis dienomis viso pasaulio val

dovų ir diplomatų akys buvo nukreiptos linkui Fran
cūzijos’parlamento. Ką parlamentas pasakys: užgirs 
ar atmes European Defense Community (EDC)? Ypač 
iš Amerikos pusės buvo daromas didelis spaudimas. Bu
vo nueita taip toli, jog nebepasitenkinta mūsų vyriausy
bės sekretoriaus Dulles persergėjimais francūzų adresu. 
Buvo pasikviestas talkon Demokratų partijos lyderis 
Adlai Stevenson. Jis parašė laišką premjerui Mendes- 
France, ragindamas jį atvirai ir griežtai išstoti už EDC.

Praėjusį pirmadienį Francūzijos parlamentas 319 
balsų prieš 264 EDC palaidojo. Parlamento sesijoje ne 
žodis, nebuvo ištartas už tą sutartį. Prieš sutartį gi kal
bėjo keli, vpač smarkiai ją pasmerkė Eduard Her riot. 
Jis pasakė, kad užgynimas EDC reikštų išdavimą mir
ties dekreto prieš Francūziją.

Daugelis stebisi, kodėl francūzų parlamentas taip 
pasielgė. Bet daugiau'reikėtų stebėtis, kad dar tiek daug 
balsų parlamente gavo EDC šalininkai.

Mūsų komercinė spauda griežčiausiai pasmerkia 
francūzų poelgį. The N. Y. Times (rugp. 31 d.) prieina 
tokiu išvadų: c *>

Vakarų apsigynimas ir Europos apvienijimas* ap
turėjo didžiausią smūgį.

Tai stambiausias Sovietų politikos laimėjimas po
kariniame laikotarpyje. Tai atidaro kelią tolesniam ko
munistų laimėjimui Europoje.

Ypatingai skaudus smūgis premjerui Adenaueriui 
ir jo politikai.

Taip pat tai skaudus smūgis Amerikos politikai Eu
ropoje.

Tiktai ateitis parodys, kiek istorinės tiesos yra šiuo- | 
se pesimistiškuose šio didlapio išvedžiojimuose.

Reikia atsiminti, kad EDC idėja kilo pačiuose fran- 
cūzuose. Dar 1950 metais premjeras Pleven sugalvojo 
šį planą apginkluoti Vakarinę Vokietiją ir jos armiją 
įtraukti į bendrą europinę armiją, kurią turėjo suda
ryti šios šalys: Francūzija, Belgija, Vakarinė Vokieti
ja, Holandija, Luksemburgas ir Italija. Sutartis buvo 
pasirašyta 1952 metais. Už francūzus ją pasirašė už
sienio reikalų ministras Schumanas. Tuojau sutartį už- 
gyre Vokietija, Holandija, Luksemburgas ir Belgija. 
Prancūzijoje ir Italijoje susidarė galingos opozicijos. 
Italija laukė, ką pasakys Francūzijos parlamentas. Da
bar jai, atrodo, nebereikęs nė rūpintis EDC užgynimu.

Francūzijos parlamente partijos pasidalino. Prieš 
palaidojimą EDC beveik vienbalsiai pasisakė tiktai taip 
vadinamieji republikonai. Jie padavė 80 balsų. Tiktai 
du buvo paduoti prieš. Prieš sutartį vienbalsiai balsavo 
komunistai. Jie padavė 95 balsus. Prieš sutartį beveik 
vienbalsiai balsavo degaulistai. Jie padavė 67 balsus 
prieš, už tik du.

Labai įdomus ir beveik nelauktas pasidalinimas iš
kilo Francūzijos Socialistų partijoje. Partija perskilo 
beveik pusiau. Už EDC balsavo 53, o prieš 50. Jeigu 
socialistai būtų vieningai balsavę už, EDC būtų laimė- • • i v
JUSI.

Tai svarbu tolesnei francūzų politikos raidai. So
cialistuose pasidalinimas šiuo klausimu parodo toje par
tijoje kairiojo sparno sustiprėjimą. Ilgainiui gali pri
vesti prie partijos suskilimo. Nes, reikia atsiminti, pa
laidojus EDC dar toli gražu nereiškia' išsprendimą Vo
kietijos klausimo. Dešinieji socialistai remia Amerikos 
politiką ir reikalauja atgaivinti vokiečių militarizing. 
Kairieji socialistai tam griežtai priešingi; Jau garsiai 
kalbama apie naujas derybas ir alternatyvus. Jau gar
siai kalbama apie atnaujinimą derybų ir ieškojimą nau
jų kelių ir būdu Vokietijos apginklavimui. Todėl visas 
šis klausimas pasilieka ir pasiliks labai gyvu francūzų 
politikoje.

Netenka abejoti, jog Francūzijos parlamento poelgis 
naujon švieson pastato prieš tūl^ laiką pateiktą pasiūly
mą, susirūpinti visos Europos, tiek Vakarinės, tiek Ry
tinės, saugumu. Tas pasiūlymas, kaip žinia, kalba apie 
.sudarymą nepuolimo sutarties, apimančios visą Europą. 
Tokia sutartis garantuotų visoms europinėms tautoms 
nepriklausomybę ir saugumą.

Tokios visaeuropinės sutarties šalininkai argumen
tuoja, kad pastovus perskėlimas Europos į Rytus ir Va
karus tiktai vestų prie konfliktų. Tai būtų dvi militari- 
nės kempės. Vakarinėje kempėje rteišvengiamai už
viešpatautų vokiečių militarizmas. Tai būtų pradžia 
naujo pasaulinio konflikto. Tokio pasidalinimo, tuo 
būdu, reikia visais galimais būdais išvengti.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KAS YRA “KATALIKU I bendrais bruožais naerirKAS ___  ____

AKCIJA”?
Rymo Katalikų Federaci

jos sekretorius kun. A 
ka

. Juš- 
nusprendė paryškinti, 

Į kas yra, o kas nėra “Kata- 
1 likų Akcija.” Gal manėte, 
, kad atlikimas išpažinties, 
pasimeldimas, kuni geliui 
klebonijos įsteigimas r jo 
aprūpinimas gaspadine jau 
sudaro “Katalikų Akęiją.” 
Labai klydote. “Tai 
bus,” sako kun. Juška, 

; ri darbai, kuriuos katalikai 
yra įpareigoti daryti, 
tai dar nebus Katalikų 
cija.”

į Joks katalikų darbas! ne- 
$ bus skaitomas “Katalikų 
Akcija,” jeigu nebus atlik
tas pagal vyskupo pareika
lavimą ir instrukcijas. Kun. 
Juška prisako: “Kata 
Akcija tai ir bus organizuo
tas pasauliečių dalyv 
mas apaštalavimo darbe, 
remiantis vyskupo manda
tu, instrukcijomis, nurody

mais.”
Kad apie tai neliktų 

kam jokios abejonės, šis 
ras kunigas, Katalikų 
deracijos sekretorius ir 
delis dvasiškais ir sviętiš- 
kais reikalais autoritetas, 
storiausiai pabrėžia:

“Katalikų Akcijoje visos 
instrukcijos yra gaunamos 
iš viršaus, pradedant popie
žium, baigiant vyskupais. 
Augštieji ganytojai, remda
miesi gyvenamo momento 
reikalavimais, tai veiklai 
meta atskirą šūkį;4 nurodo

KŲ bendrais bruožais pagrindi
nę ir esminę liniją, o tokio 
plano detalių išdirbimą, jo 
įgyvendinimą palieka Kata
likų Akcijos atskiriems vie
netams.” (Darbi n i n k a s, 
rugsėjo 27 d.)

Pasauliečiai, paprasti žmo
nelės, kad ir geriausi ir vei
kliausi broliai katalikai, vi
siškai nieko nereiškia, nes 
jie “neįgyja specialaus au
toriteto, kuris būtų lygus 
ar bent panašus dvasiškijos 
autoritetui, kurį ji įgauna 
per kunigystės sakramen
tą.” Kitais žodžiais, jie tė
ra pašaukti ir dievo įsakyti 
ištikimai ir visuomet pildy
ti bažnytinės hierarchijos 
prisakymus. Katalikų Ak
ciją sudaro tiktai kunigai. 
Paprastieji katalikai tinka
mi tiktai akcijos vežimą

Lie kurie aukoj o gyvybę 
už Lietuvos išlaisvinimą

tik 
ge-

bet
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nie- 
ge- 
Fe- 
di-

Mas partizanų b r i g a d a s 
‘Žalgiris,’ ‘Vilnius,’ ‘Vytau
tas,’ ‘Žemaitė,’ būrius ‘Mar
giris,’ ‘Už Tėvynę,’ ‘Už Ta
rybų Lietuvą,’ ‘Perkį^as,’ 
‘Audra,’ Kosto Kalinax^jfeo 
vardo, Adomo Mickevičiaus 
vardo ir šimtus kitų nuai
dėjo visoje Lietuvoj, sukel
damas dar didesnį pasiry
žimą kovoti prieš hitleri
nius okupantus...”

Būtų buvę gerai, jei aš 
tuomet būčiau galėjęs sve
čiui parodyti tokį straips
nį su jo brolio Adomo-Mes- 
kupo ir kitų kovotojų var
dais. Kadangi tai nebuvo 
galima, tai nors dabar A. 
Sniečkaus raštą pacituoju, 
—gal Adomo-Meskupo bro
lis, jei gauna mūsų laik
raštį, pasiskaitys. R. M.

Prieš apie 8-rius metus Į niam - politiniam darbui 
Laisvės redakciją įėjo dar 
apyjaunis vyras.

—Mano pavardė Mesku- 
pas, — nedrąsiai tarė jis.— 
Užėjau aš čia gauti žinių 
apie savo brolį... Tamstos 
gal žinote.

Paprašius svečią sėstis, 
pradėjome su juo plačiau 
kalbėtis. Jis papasakojo 
apie etapus, kuriuos perė
jo, kol pasiekė Brooklyną. 
Apie savo ateities planus 
jis nieko nesakė ir mes jo 
nei neklausėme.

Iš Lietuvos jis išvyko 
prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą. Buvo čia, buvo ten, bu
vo jis daugelyje vietų, iki 
pagaliau pasiekė newyor- 
kiškę padangę.

—Kai aš su broliu sky
riausi, — kalbėjo svečias,— 

i mudu spekuliavome, kuris 
į pirmiau mirsime. Aš jam 
) sakiau: tu liekiesi savo 
i gimtojoje šalyje, — tu il- 
j giau gyvensi, gi aš savo at
eities nežinau, ji ntfglota, 
tamsi. Bet štai užėjo ka
ras, pasaulinis karas, ir aš 
nuo savo brolio negirdėjau 
nei vieno žodžio. Ar tams
tos nežinote, kur jis? Juk 
gaunate iš Lietuvos laik
raščių, gal kur buvo apie jį 
rašyta, nes jis visuomeni
ninkas, veikėjas...

Šių žodžių rašytojas, ati
džiai stebėdamas svečią, 
prisiminė, kad jis kur tai 
girdėjo apie Meskupo liki
mą, — gal skaitė spaudoje, 

! gal girdėjo iš kieno lūpų,— 
Ibet girdėjo liūdną žinią! 
Dabar buvo klausimas: sa
kyti ją svečiui ar nesaky
ti ? Pagaliau:

—Man rodosi,—nesu ti
kras, nesu šimtu procentų 

T- , i įsitikinęs, nes oficialių duo-
Juzehuno sukurta : - LnrJ; menų neturiu, — kad tams- 

; tos brolis žuvo mūšiuose su 
; naciškais okupantais...

— žuvo?! — it pašokda- 
i mas paklausė svečias.—Žu- 
Ivo...

—Gal aš klaidingas, bet 
esu kažin kur skaitęs ar 
girdėjęs,— paantrinau jam. 

t —Būtų smagu, kad būčiau 
šiuo klausimu klaidingas.

Mačiau, kaip svečio vei
das balo. Jis kažin ką gi
laus galvojo ir per tūlą lai
ką viešpatavo tyla. Paga
liau jis pasistojo, paprašė 
mūsų laikraščio keleto nu
merių ir, prieš atsisveikin
damas, dar pridėjo:

—Jei kada nors gausite 
patikrintų žinių apie mano 
brolio žuvimą, palaikykite 
jas, o aš prie progas užėjęs 
pasiskaitysiu.

“PIKTOJI NESĖKMĖ”
Kunigų Draugas posmuon 

ja:
“Briuselio konferencija 

baigėsi pikta nesėkme. Eu
ropos Gynybos Bendruome
nės klausimas atsidūrė mir
ties taške. Vakariečių ei
lėse visu aštrumu pasirodė 
patą didžiausias ir pavojin
giausias nevie n i n g u m a s 
nuo karo pabaigos. Šitas 
n e v i e n i n g u mas gali su
griauti visus Europos Gy
nybos Bendruomenės pląG 
nūs ir praverti duris nau
joms sovietų avantiūroms.”

Žinios iš Lietuvos

Kauno jungtinių 
pa- 
šir-

Draugystės dainų šventė

RYGA.—Kultūros ir poilsio 
parke įvyko miesto džinų 
šventė, į kurią rygiečių kvie
čiami buvo nuvykę Kauno me
ninės saviveiklos jungtnio 

I kolektyvo dalyviai.

Rygos ir
chorų bei šokių kolektyvų 
sirodymai susilaukė nuo 
daus visų žiūrovų pritarimo. 
Labai šiltai rygiečiai sutiko 
Kauno jungtinio choro išpildy
tą latvių kompozitoriaus 
Ozolinio “žvejų dainą,’’ kurią 
teko kartoti. Į sceną iškviestą 
šios dainos autorių Kauno sa
viveiklininkai apdovanojo
lėmis ir dekadiniais leidiniais. 
Plačiai ir galingai, orkestrui 
pritariant, nuskambėjo Dva
riono daina “Ant Nemuno 
kranto”. Kauno jungtinio cho
ro dirigentai Vaičekauskas ir 
Zingermanas buvo apdovanati 
ąžuolo vainikais, o kauniečins- 
choristus Rygos saviveiklini n- 

margaspalvėiųis 
n- 
n- 
u-

kai apibėrė 
gėlėmis. Nežiūrint nepala 
kaus lietingo oro, dainų šve 
tė tapo didžios tarnybinių ta 
tų draugystės diena.

Po Rygos darbo žmonėms 
skirtų koncertų įvyko atskirų 
Kauno saviveiklinių kolektyvų 
kūrybiniai susitikimai su r'y- 
giečiais, kurių metu buvo at
likta įvairi ir įdomi programa, 
pasikeista darbo patyrimu,do
vanom is.

A. Zauka

i-

FIZKULTORININKŲ IŠVYK, 
J MASKVĄ

Visasąjunginę fizkultūrinii 
kų Diena Maskvoje, “Dina
mo” stadione, organizuojamas 
visasąjunginis f i z k u 11 ū r i n i n k 
paradas, kuriame dalyvaus v 

kų sąjunginių respublikų lai 
vanoriškųjų sporto 
bei kitų organizacijų 
rininkų delegacijos.

Šiomis dienomis j 
išvyko Tarybų Lietuvos fiž- 
kultūrininkų delegacija, kurio
je dalyvauja 380 geriausių 
respublikos sportininkų. Res
publikos fizkultūrininkai “D - 
namo” stadione pražygiuo

2 pusL-Labvė (Liberty)- Ketvirtai, Rugs. (Sept.) 2, 1954 pro tribūną sportiniu žinks-

Ų.
i- 
s- 
iv 

fizkultų-

Maskv

s

■niu. apsirengę nacionaliniais 
i kostiumais, pagamintais pagal 
dailininkės R. Songailaitės es- 

Įkyzus. Delegacijos pasirody- 
jmas bus palydimas kompozi- 
toriaus J. --------

' muzika.
Drauge su respublikos dele

gacija Į Maskvą išvyko LSD 
“Kolūkietis’’ fiz kultūrininkų 
delegacija, kurią sudaro 20 
geriausiu kolūkiečių - sporti
ninkų.

P. Rimša

Medicininis kolūkiečių 
tikrinimas

Lietuvos Mokslų akademijos 
Eksperimentinės medicinos in
stitutas suorganizavo Varėnos 
rajono “Naujo kelio” kolū
kio profilaktinį medicininį 
apžiūrėjimą; I kolūkį nuvy
ko daugiau kaip 30 žmonių 
brigada su visais reikalingais 
įrengimais ligoniams tirti.

Penkias dienas dirbusi kol
ūkyje instituto gydytojų bri
gada visapusiškai patikrino 
apie 1,000 kolūkiečių sveikatą, 
teikė reikalinga gydymą. Vi
sa patikrinimo medžiaga da
bar apibendrinama ir bus 
perduota Varėnos sveikatos 
apsaugos skyriui.

Be medicininio apžiūrėjimo, 
moksliniai bendradarbiai at-, 
liko nemažą sanitarinio švie
timo darbą. Susirinkus dides
niam kolūkiečių skaičiui, vie
toje buvo skaitomos paskai
tos, Prof. V. Girdzijauskas, 
medicinos mokslų kandidatas 
Jackevičius, aspirantas Ky
mantas ir liti papasakojo 
kolūkiečiams apie užkrečia
mas ligas, apie pirmąją pa
galbą sužeidimų atvejais, apie 
sanitarinių postų organizavi
mą kolūkiuose. Vakarais bu
vo demonstruojami moksliniai- 
populiariniai filmai.

Instituto darbuotojai taip 
pat organizavo paskaitas ir 
konferencijas gretimuose kol
ūkiuose. V. Astrauskas

Lisabonas. — Portugalija 
įteikė dvi notas Indijai sa
vo kolonijų Indijoje reika
lu. Portugalai norėtų, kad 
neutralė komisija spręstų 
reikalą.

į okupuotoje Lietuvoje su
stiprinti 1942 m. kovo mėn. 
buvo pasiųsta į Lietuvą va
dovaujančių partinių ir 
komjaunimo darbuotojų 
grupė, priešakyje su Lietu
vos K o m u n i s tų partijos 
Centro Komiteto sekreto
riumi Adomu-Meskupu—iš
mėgintu kovotoju, prityru
siu pogrindininku, praėju
siu sunkų fašistinių kalėji
mų ir koncentracijos stovy
klų kelią. Į Adomo-Mesku
po grupės sudėtį įėjo akty
vus 1918-1919 metų revoliu
cinių įvykių Lietuvoje daly
vis Pranas Pajarskis, užsi
grūdinę ilgoje kovoje ko
munistai - pogrindini n k a i 
Kleineris, Stanislovas Šklė
rius, Mironas - Vaitenkus. 
Aleksandras Jacovskis, Va
lerijonas Mockus ir kiti. 
Antros grupės sudėtyje į 
Lietuvą grįžo kovai su oku
pantais Tomas Tamulevi
čius, Stasys Volkovičius, 
Alfonsas Vildžiūnas, Juo
zas Daškauskas, Richar- 
das-Icikovičius ir kiti. Jie 
didvyriškai žuvo pasiauko
jančioje kovoje prieš oku
pantus. .. ” 4.

Bet jų žuvimas nesulai
kė Lietuvos žmonių nuo 
kovos, nesulaikė partizani
nio judėjimo . Tas pats A. 
Sniečkus rašo:

“Tikslu sustiprinti parti
nį vadovavimą partizani
niam judėjimui priešo už
nugaryje buvo sukurtas 
Lietuvos KP Šiaurės Lietu
vos pogrindinis srities ko
mitetas su Motiejumi Šu- 

: mausku priešakyje ir Lie- 
■ tuvos KP Pietų Lietuvos 
pogrindinis srities komite
tas su Henriku Zimanu 
priešakyje.

“Šių Lietuvos sričių ko-1 
mitetų vadovaujami, parti
zanų būriai augo kiekybiš
kai ir kokybiškai, darėsi vis 
labiau kovingi ir labiau su
telkti. Partizanu eilėse sti
prėjo drausmė, pareigingu
mas, savitarpio paramos 
supratimas.

“Garsas apie didvyrišką-

Elizabeth, N. J.
Žuvo Jonas Yesakavičiu^

Rugpjūčio 22 d. jis išva
žiavo pasivažinėti ant van
dens su “motorboatu.’’ ^Lai
velis apvirto ir Jonas Yesa- 
kavičius prigėrė. Jono bro
lis Felix ir J. Sajas išsigelbė
jo. Skenduolį atrado už trijų 
dienų.

J. Yesakavičius buvo 35 
metų amžiaus, gyveno 215 
Bond St.

Mirė Pranas Savičius

Rugpjūčio 26 d. mirė 
uas Savičius. Palaidotas 
piūčio 30 d.

Pranui buvo padaryta 
racija. Už šešių dienų 
operacijos pasimirė.

Apie velionį Praną Savičių 
bus parašyta plačiau.

Pra- 
rug-

ope- 
po

Atleidžia iš darbo
Singer kompanija paskel

bė, kad paleidžia 
350 darbininkų, 
tomą, kad vėliau 
daugiau. Darbo 
prasta naujiena.

is darbo 
Yra numa- 
atleis dar 

žmonėms 
s

Svečiai iš Rochester, N. Y.
Petras ir Ona Malinauskai

I lankėsi pas Makutėnus Cran
ford, N: J. 
nas, sūnus

p i i eilės, yra 
; Malinauskaitę.
nauskai aplankė dukterį, žen
tą ir žento motiną, kurie vi
si kartu gyvena. Malinaus
kai malonūs žmonės.

Reporteris

Albert Makute-
Brones Makute-

vedęs Thelmą
Tėvai Mali-

Besiartinant Laisvės Vajui

Praėjo eilė metų. Su sve
čiu neteko susitikti ir neži
nau, kur jis tebegyvena.

Tik dabar galėčiau jam 
tikrai pasakyti, kad jo bro
lis žuvo, gindamas Lietuvos 
laisvę, kovodamas prieš 
okupantą.

Jo brolis buvo žymus vei
kėjas Lietuvos komunis
tų partijoje. Yra kalėjęs 
smetoniniuose kalėjimuose. 
Partijinis jo vardas buvo 
Adomas.

Pasirodo, kad Adomas - 
Mėskupas 1941 metais, kai 
hitlerinės armijos užpuolė 
Lietuvą, pasitraukė (su 
daugeliu kitų žmonių) Į Ta
rybų Sąjungos gilumą ir 
ten organizavosi, artavojo
si kovai prieš hitlerininkus, 
prieš Lietuvos okupantus.

Š. m. liepos 13 d. sukako 
10 metų, kai buvo išlaisvin
tas Vilnius. Ta proga A. 
Sniečkus parašė straipsnį, 
kuriame randame sekamą:

“Partiniam ir organizaci-

Laisvės spaustuvėje ūžia motorai, bilda, skam
ba mašinos — spausdinama laiškai, 
kvitos ir kita medžiaga — rengiama 
gavimui Laisvei naujų skaitytojų.

Laisvės direktorių Taryba nutarė su ’pramoga 
pradėti vajų. Kaip visada, vajus prasidės su 1-ma 
diena spalio mėnesio. Taipgi 3-čią dieną spalio 
brooklyniečiai turės bufetinius pietus su dailia 
koncertine programa ir tai bus pradžia vajaus. F

Brooklyniečiai iš patyrimo žino tą faktą, jog 
pradžia darbo nustato pabaigą. Į laiką pradėji
mas ir organizuotas pradėjimas, su pramoga, su 
pasitarimu suteikia ūpo ir energijos darbuotis.

Šiemet apvaikščiojamo Dienraščio Laisvės 35 
metų sukakti. Taja gražia proga norime gauti 
savo dienraščiui kuo daugiausia naujų skaitytojų. 
Todėl išanksto pasiruošiame vajui, išanksto pla
nuojame darbui, kad turėti geras pasekmes.

Tad prašome Brooklyno ir apylinkės visuome
nės pasižymėti ant savo kalendoriaus spalio (Oc
tober) 3-čią dieną kaipo pasivaišinimo ir pasilink
sminimo dieną ir kartu kaipo svarbią dieną pra
džios darbo gavimui Laisvei naujų skaitytojų.

Programa prasidės 3 valandą popiet. Progra
ma bus trumpa, bet grakšti. Pietūs tuojau po pro
gramos. Pietų kainos nenustatomo, mokėsite tiek 
kiek jūsų pačių supratimu bus verta. Čia ne pi^. 
nigas svarbu, bet svarbu, kad Tamstos patys bū
tumėte tame parengime, kad pasirodytumėte, joį< 
įvertinate apšvietą, branginate dienraštį Laisvę.

Laisvės Administracija.

cirkuliarai, 
viskas vajui



CHICAGOS ŽINIOS
Aplankius artistą Briedį

Anądien nuvykau i valstiji- 
nę sei^M/ą prieglaudą pasima
tyti su Jokūbu; Briedžiu. Da
bar vasaros laikas, tai ir prie
glaudos įnamiai išeina į orą. 
Vieni vaikščioja, kiti sėdi ap
supti žalumynų ir krūmų, šil
dosi maloniuose saules spin
duliuose.

Viduje oras slegiantis, dau
giausiai nuo ligonių netvar
kingumo. Tą patvirtino ir Jo
kūbas. Neužvydetina padėtis 
valstybės įnamių. . .

Bet ir tokiose nepalankio
se aplinkybėse Jokūbas Brie
dis labai įdomaujasi, kas de
dasi “laisvėje.” Jo jumoras 
tebėra toks jau: aštrus, kaip 
ir pirmiau. Pokalbyje priė
jome klausimą, ar ne per 
daug dabar automobilių? Pa-1 
dėvėtą automobilį dabar ga
lima įsigyti taip pigiai, kaip 
$5.

Ne Xa>P buvo Lietuvoje, 
.’•ako Briedis. Tada per sa
vaitę nuėždavome mėšlą, o 
sekmadienį į tą pati vežimą 
imesdavome tsausų šiaudų ir 
v a ž i u o d a vome į bažnyčią. 
Dabar, girdi, ir $2,000 
šina jau per prasta...

negalėjau aplankyti Ješman- 
tienę. Ji randasi Billings li
goninėje, 950 E. 59th Street, 
S. 5th Ward.

Aplankiau Z. Davolį. Jis 
jau žymiai pagerėjęs ir eina 
stipryn. Jau pradeda vaikš
tinėti, kitaip sakant, mokina
si vaikščioti. Taip pat ir L. 
Valančius. Valančius žymiai 
sustiprėjęs ir jau pavaikščio
ja pasiremdamas lazdele. 
Valančius man pranešė, 
M. Marazas 
goninėje. 
operaciją, 
operacija,

Sabutis
nėtoj ligoninėj. Sabučiui bu
vo daryta sunki operacija, ir 
jam buvo reikalinga daug 
kraujo. Dabar Sabutis žymiai 
sutvirtėjo ir eina kasdieną

I geryn.
Visiems vėlinu greitai pa- 

i sveikti ir vėl būti su mumis.

lankytis kas penktadienio va
karą, 8 vai., dainą pamoko
se, bet stengtis gauti kuo 
d a u g i a u s i a d a i n i n i n k ų, 
festivalyje ne tik geriausiai su
dainuotume, bet kad užpildy
tume didžiąją Mildos estradą.

Beje, Aido Choro piknikas 
bus ne rugsėjo 12 d., ęet 19 
d., Bruzgulienės darže,

Dan

kad

rn a-
R.Š.

Aplankius ligonius
Turėdamas pusvalandį lai

ko nuvykau aplankyti ligo
nius, bet neturėjau progos 
aplankyti visus. Billings li
goninėj yra gana daug lie
tuvių ligonių.

Ligoninėj sutikau Ješman- 
tienės dukterį ir S. Budrienę, 
kurios atėjo aplankyti Anna 
Ješmantienę. Ješma n t i e n ė 
antru kartu tapo atvežta į li
goninę. Jai turės daryti ope
raciją, nes dabar jokio valgio k.vtoją Dorothy Yuden, mūsų 

kad visų priederme ne tik patiems

kad 
irgi randasi li- 

Ir Marazui darė 
Kaip sunki buvo 

neteko sužinoti, 
taipgi randasi mi-

Geri dainininkai

Sulaukėme dar keletą gerų 
dainininkų : K. Kudukis, J. M., 
A. J. ir A. P. Taigi, Aido 
Choras jau turi virš 30 dai
nininkų. Sekančiose pamoko
se, girdėjau, dar koletas ža
dėjo ateiti. Taip ir reikia, 
nes ateinančiame meno festi
valyje, kuris įvyks spalio 12, 
13, 14. 15, 16 ir 17 dienomis, 
Aido Choras turi gerai pasi
žymėti.

Aido Choro pirmininkas J. 
Keller įgyvendina chore pa
tvarkymą, kad praktikos turi 
prasidėti lygiai 8 vai. vaka- 

1 re, tai visiems naudinga.
Dabar, turint patyrusią mo-

negali priimti. Gaila,

LKM Choras gaus 
naują tenorą

Teko sužinoti, jog Helen 
K w a i n (KVainauskienė) ir 
Adolfas Stumbris susižiedavo. 
Kada bus vestuves, nepaty
riau.

Helena viena veda krau
tuvę, augina du sūnelius. Jai 
gan sunku, ženybos jai pa
lengvins gyvenimą.

Reikia tikėtis, kad įjKM 
Choras 
Adolfas 
Geistina,
navęs ir abu su 
LKM Chore.

Linkiu jiems juo geriausios 
kloties. Vilnietis

tenorą.
baisa.

gaus naują
turi gražų
kad nesiliautų) dai-

Helena būtų

Worcester, Mass.
’’ai jau susilaukėme rugsėjo mė- 

D ienos 
, kad

nėšio, kuris' atnešė ir Darbo 
šventę. Kartu primina mums 
jau baigiasi šilta vasara. Todėl Dar
bo Dienos šventės proga, rugsėjo- 
Sept. 4, 5 ir 6 dienomis, Letuvos 
Sūnų ir Dukterų Broliška Draugija 
rengia pokilj. Taigi kviečia 
atsilankyti

visus 
j Olympia Parkai pasi

grožėti besibaigiančia vasara ir kar
tu būsite pavaišinti skaniais .ižkan- 
dižais ir palinksminti gražia 
ka.

(170-172)

muzi- 
Rchgūjai.

Su pagalba “jjeigu” net 
visą Paryžių į bonką sukiš
tum.- Francūzų patarle

Blogybė dažnai triumfuo
ja, bet niekuomet nenugali.

Joseph Roux

Rašo SUSNINKŲ JURGIS^
* (Tąsa)

Mintys žaibo greitumu skrodė Jurgio 
galvą. Jį apėmė baimė, bet jo protas 
dar veikė šaltai, ir jis žinojo, kad ran
dasi pavojuje, didėliame, rimtame pavo
juje. Ranka lyg prikalta, o viršuj tik 
trakšt, pokšt!

Staiga braškėjimas aplink pasidarė 
garsesnis, viskas pradėjo lyg griūti ir 
slysti, ir Jurgis pasijuto dengiamas 
kuom tai. 
nei nieko.

Jurgis gulėjo be sąmonės anglies ir 
akmens glėbyje.

Jis nežinojo, kaip ilgai taip gulėjo, 
net nežinojo, kas atsitiko. Kai kiek at
sipeikėjo, jis tik girdėjo kūjo poškėjimą 
ir duslius kaip iš kokios tolumos atei
nančius draugų balsus:

“Sumušk tą raką! Griebk, mesk šalin! 
Greičiau, greičiau!”

Jurgis pajuto lyg jis su visais akme
nimis važiuoja, leidžiasi žemyn... Tai 
draugai stūmė nuo jo didįjį akmenį ir 

Jis buvo traukiamas lauk. Ištraukė jį 
visai pajuodusį, sukruvinta kakta ir vei
du.

Jis buvo draugų apžiūrėtas, pastaty
tas an|( kojų. Atidarė jis vieną sveiką 
kraujais neapipiltą akį ir apsidairęs 
puolė ant mainierio:

— Ak, tu, prakeiktas durniau! Ko tu 
mane pirmiau neapžiūrėjęs lubų viršuje 
siuntei ?

Paskui jis lyg kliedėdamas pradėjo 
šaukti:

— Man nieko neskauda! Aš pats eisiu 
namo!

Nustebinti to keisto vaizdo draugai 
stovinėjo aplink,, murmėjo, tarėsi, kalbi
no Jurgį, bandė jį raminti. Tik vienas 
pastebėjo, kad iš jo kaktos, prie pat a- 
kies lašėja bėga kaip iš gilios skylės tam
saus kraujo šniūrelis. Ir suprato mai- 
nieriai, kad Jurgis ne toks jau sveikas, 
kaip čia jis šaukia...

Paguldė jie jį ant dėžės ir laukia. O 
jis pasiraivė, pasivartė, ir vėl šaukia:

— Man nieko neskauda, einam namo! 
—operai, sakė draugai, einam namo... 
Paėmė jį du draugai, padėjo' atsikelti 

ir pasate ant kojų. B-et vos spėjo jį pa
statyti, kaip jis subliūško.

Draugai daugiau Jurgio neklausė. 
.Padėjo ant neštuvų ir nunešė prie keltu
vo-.’ O viršuje jau laukė vežimas su už-

Nejautė jis nei skaudulio

/
kinkytu mulu, vežimas,' kuris Jurgiui 
atrodė visai panašiu į tuos, kuriais Lie
tuvoje ubagai važinėdavo.

Kaip paprastai vežimą dar užu mies
to miestelio rybų jau laukė moterų . ir 
vaikų būreliai. Mat kiekviena nelaimė 
mainose žaibo greitumu pasklysdavo po 
apylinkę, ir skubėdavo angliakasių žmo
nos ir vaikai, kad sužinot, ar tai Įtik 
jų vyras, jų tėvas, jų duondavys neužsi
mušė ar nesusi žeidė.

Vaikučiai bėginėdavo aplink, šokinė
davo prie pat vežimo. Jų rankose dar 
radosi žaislai, jų veidukai buvo murzini, 
jie tiesė savo kakliukus lyg tie žąsinukai 
ir nustebintais išsigandusiais veideliais 
žiūrėjo...

Kai Jurgio sesutės pamatė, kad iškė
lė jų brolį, tai abi baisiai išsigando
gailiai pravirko. ‘‘Jurgis tik lengvai Su
žeistas,” visi jas ramino, bet jos netikė
jo. Tik kai pats Jurgis jas užtikrino: 
“Man nieko blogo, rytoj eisiu į darbą,” 
tai kiek nusiramino.

Išsiskirstė žingeiduolių minia. Atėjęs 
gydytojas egzaminavo Jurgį ir surado, 
kad nieko pavojingo neįvyko, kad nei 
vienas kaulas nesulaužytas, ir kad galės 
grįžti į darbą po 30 dienų poilsio.

Bet Jurgis jau buvo nutaręs; jis dau
giau į mainas neis. Jis jau žinojo taęla, 
kad Dėdės Šamo žemė yra plati ir lajpai 

la-
es-

ir

Įclomi. Jis svajojo ją pamatyti, par 
tyti milžinus fabrikus, didžiulius mi 
tus.

Jis svajojo apie darbą virš žemės pa
viršiaus, darbą, kur matomas dangės, 
darbą, kur nereikia kasdieną nusileisti 
į žemės gylius ir nežinoti, ar tą vakarą 
dar sveikas pasieksi žemės paviršių..:..

, DURNAS KAIP MULAS
Lietuvių priežodis sako: durnas kaip 

mulas. Riebus kaip mulas. Liaud 
priežodžiai dažniausiai turi tiesos, I 
šis priežodis su tikrenybe nieko bene 
neturi. Ir veltui lietuviai tą priežodį 
valkioja.

Mulas nėra durnas gyvuliukas, o kaip 
tik priešingai, labai gudrus ir baisįai 
drūtas. Riebus vadinasi tas, kuriuo 
raumenis pukso pažliugę einant ar sto
vint. Bet mulo tokio nepamatysite, 
jis tik gerai prižiūrimas, tai apvalai 
kaip avilys.

(Bus daugiau)

Bridgeport, Conn.
Dipukas Baura laimėjęs

Vietinis didlapis “Sunday 
Herald” (rugp. 29 d.) įdėjo 
pabėgėlio Alberto Bauros pa
veikslą ir platoką aprašymą. 
Rašo, kad B'auras pagaliau 
laimėjo teisę Amerikoje pa
stoviai apsigyventi. Prieš ke
turis ir pusę metų jis buvo 
sulaikytas Ellis Islande už 
nepasakymą imigracijos virši
ninkams, jog jis pasaulinio 
karo metu tarnavo vokiečių 
armijoje ir kariavo prieš tal
kininkus. Laikraštis sako, 
kad ir kiti keturi Bauros bro? 
Ii ai tarnavo vokiečiu armijo
je ir buvo užmušti. Jis gi pa
spruko ir su šeima atbėgo 
Amerikon.

Mūsų korespondentas pri
deda sekamas pastabas prie 
“Sunday Herald” aprašymo 
apie Bauros avantiūras:

“Prie šio straipsnio apie 
Albertą Baura turiu kai ką 
pridėt, būtent:

Arti penki metai tam at
gal, New York o Daily News 
talpino pirmam puslapyj Al
berto Bauro paveikslą ir pa
minėjo, kad jis tapo dar laive 

. sulaikytas, kuomet jis ir jo 
žmona ir uošvis plaukė iš Vo
kietijos į Ameriką, tąd vienas 
iš Vokietijos plaukiantis 
das pažino Baurą, kuris 
damas Vokietijoje augštu 
dininku buvęs atsakingas
dyme žydų vienoje Getoje. 
Jo žmona, du vaikai ir uoš
vis tapo iš Ašarų Salos paleis
ti ir atvyko į Bridgeportą. 
Bet A. Bauras buvo laikomas 
Ellis Islande ir kelis kartus 
teisiamas. Baurą teisme bu
vo atvykę ginįi net iš Chica- 
gos Olis ir kiti advokatai. Pi
nigų teismams netrūko. Ir po 
virs 4 metų tapo išleistas ant 
‘probation.’ Išleistas Bauras 
po kelių mėnesių nusipirko 
brangų namą ir vėliau auto
mobilį. Sakoma, kad tą na
mą jau'pardavęs. Jau kelis 
kartus buvęs su žmona teis
me. Rezultatai iš jų 

Į ninio bylinėjimosi — 
Imi, laikraščiuose apie 
buvo nieko minima,
mes žinom tiek, kad jis 
ka žmonai ir vaikams tam ti
krą “alimoniją.”

* Dipukai nesvietiškai mėgs
ta matyt savo paveikslus laik
raščiuose. Taigi jie ir laukia 
bet kokios progos, kad jų pa
veikslai galėtų tilpti laikraš
čiuose. Sakoma, kad vienas 
d i p u k a s net apalpęs iš 
džiaugsmo, kuomet jo paveik-

ir straipsnelis apie jį til-
Bauros kaiminka’’

širdies ataką, bet vis dar sus
tiprėdavo. Paskutinį kartą jo 
širdžiai nenugalėjus, jo duk
relės dėjo visas pastangas iš
gelbėjimui tėvo gyvybės, bet 
pastangos buvo veltui.

Liko dideliam nuliūdime 
antra žmona, keturios dukte
rys su šeimomis, brolis, dvi 
seserys. Trys dukterys gyvena 
Rochester, Mich., ir viena De
troite. Sesutė Veronika su šei
ma gyvena Baltimore. Md. Ki
ta velionio sesutė, Ona Dems- 
kienė, buvo išvykus pas brolį 
į Baltimore, kur gavo žinią, 
kad brolis mirė. Visi giminės 
buvo atvykę į laidotuves.

Velionis gyveno Rochester, 
Mich., pas dukrelę. Dukrelės 
tėvą norėjo atvežti Detroitan 
pašarvoti, bet žmona pageida
vo vietoje prie namų. Daug 
velionio draugų ir pažįstamų 
lankėsi šermenyse ir laidotu
vėse...

Dukrelės ir Onutė Demskie- 
nė ir visi kiti giminės dėkoja 
visiems draugams ir draugėms 
už lankymą šermenyse ir da
lyvavimą laidotuvėse, taipgi 
LDS 21 kuopai ir visiems ki
tiems už gėles. Drauge laido
tuvių direktoriui R. Potere 
jo mandagų patarnavimą.

Marytė.

Toronto, Canada

uz

Philadelphia, Pa
Engeliną 

Gyvena an{ ūkės veik 
visą savo gyvenimą ir pratusi 
prie visokių darbų, bet šį sykį 
nelaimės neišvengė. Jinai ka
pojo vištą virimui ir pataikė 
kairės rankos nykštį. Nukir
to krumplio, rodos, tik odą, 
bet gal ir nariuką kiek pa
lietė, nes jau virš 4 savaitės 
kai kankinasi. Oda prigijo, 
bet nykštis visas ištinęs ir pa
raudęs. Dabar gydytojas aty- 
džiai gydo.

Gaila gerų draugų, kad taip 
atsitiko.

Nelaimė ištiko 
Stašis.

Praėjusį pavasarį patsai 
Stašis turėjo sunkią operaci
ją. Jis susveiko laimingai. 
Linkiu ir draugei Stašienei 
taip susveikti ir vėl gaminti 
mums, miesčionims, sūrius. 
Mat, iš seno yra sakoma: kai 
šeimininkė serga, visas namas 
liūdi.

Pažįstami atlankykite ligo
nę ir suteikite užuojautos žo
dį. Gyvenimo vieta: Dubling, 
Pa. Laiškams adresas : R. D. 
2, Box 103, Perkasie, Pa.

P. Walantienė

Nauja mokytojų laida

KLAIPEDA. — Liepos 2 d. 
Klaipėdos mokytojų institutas 
išleido 7-tą laidą. Diplomai 
įteikti 169 jauniesiems moky
tojams, jų tarpe 32 diplomus 
gavo su pagyrimais.

Jaunieji mokytojai gavo 
paskyrimus ir išvyksta į mo
kyklas. Mokymosi pirmūnės 
komjaunuolės šimutytė dirbs 
Telšių rajono Lieplaukės sep
tynmetėje mokykloje, Vaiks- 
noraitė — šakių rajone, Ma- 
silionytė — Kybartų vidurį-^ 
nėję mokykloje. Romas Ša- 
banauskks paskirtas Palangos 
darbo jaunimo vidurinės mo
kyklos direktoriumi.

Per 8 metus institutas pa
ruošė 668 mokytojus septyn
metėms ir vidurinėms moky
kloms.

53 pradinių mokyklų moky- • 
tojus šiemet išleido Klaipė
dos pedagoginė mokykla.

bu
vai- 
žu-

Labai susižeidė 
F. Laurusevičius

Gamtoje visa kas yra 
priežastimi, iš kurios plau
kia kokia nors pasekme.

Spinoza

Visiems gerai žinomam, 
mūsų menininkui draugui F. 
Laurusevičiui darbe labai di
delė nelaimė — persipiovė 
ranką. Buvo reikalinga net 
operacija ligoninėje.

Draugė E. Laurusevičienė 
taipgi serga.

Linkiu jiems greitai pas
veikti.

Lankys Universitetą
Rušėnienės sūnus Frank Ru

senąs užbaigė aukštesniąją 
mokyklą ir ruošiasi į univer
sitetą Londone. Jis mokinsis 
biznio administracijos.

Negalima — tai žodis, 
kuris tik kvailųjų žodyne 
yra randamas.

Napoleonas

P as plytų gamintojus

Naujoji Vilnia. Dvarčionių 
plytinėje gerus rezultatus pa
siekė plytų formuotojų pamai
na, kuri iš plytų formavimo 
preso nuima po 38 tūkstan
čius plytų per pamainą, esant 
normai 25 tūkstančiams. Vi
sos išleidžiamos plytos—tik 
puikios kokybės.

Kolektyvas įsipareigojo-*- 
baigti septynių ir puses mėne
sio gamybinį planą iki liepos 
21 dienos. J. Kriukelis

SKELBKITeS laisvėje
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WORCESTER. MASS

Massachusetts Lietuvių Rudeninis

Rengia L. L. D. 11-ta Kuopa

se įmy
li žty li
tą i ne- 
Tačiau

mo

stas 
po.

Detroit, Mich

Lankosi Toronte' '
Pastaruoju laiku Torontą 

aplankė daugelis svečių, jų 
tai’pe visa eile amerikiečių, 
kurių visų pavardžių nežino
damas neminiu nei vieno, tik 
pasakysiu, kad mums labai 
malonu, kad amerikiečiai ne
pamiršta torontiečių.

Tiesa, kiek anksčiau Toron
te lankėsi lietuvaitė operos 
dainininkė Birutė Ramoškaitė 
su savo šeima ir motina. Jū
sų reporteris tuomet buvo 
atostogų, tad liko nepranešta.

Lankėsi Toronte buvę to- 
rontiečiai Baltuškai, dabar tu
rį biznį Haspeleryje.

Taipgi Bernotas iš Windso- 
ro, buvęs torontietis, aplan
kė Torontą.

Įvyks Sekmadienį
Rugsėjo 12 September

Gražiame Olympia Parke
68 So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.

Prasidės 1-mą valandą po pietų

Bus labai įdomi programa. Atvyksta iš Brooklyno 

Kazys Kraučiūnas ir Jonas Grybas 
Jiedu duos gražią komiškų dainų programą. 
Taipgi bus ir vietinių talentų, kurie suteiks gražių 

dalykėlių programai.

ap

Staley Nowak kalbės 
Darbo Dienos piknike

Plačiai masių remiamas 
gynimui savo pilietystės, gerb,
Stanley Nowak, buvęs valsti
jos senatorius, kalbės meti
niam Darbo Dienos piknike 
pirmadienį, rugsėjo (Septem
ber) 6 d., Pardee Parke, Te
legraph ir Wick Roads.

Darbo Dienos pikniką ren
gia Michigan Komitetas Gy
nimui Sveturgimių ir Civilių 
Teisių Kongresas. Numatoma, 
kad tūkstančiai unijistųi po 
AFL-CIO parodos mieste at
vyks į pikniką. Taipgi ir tau
tinės mažumos jame dalyvaus 
skaitlingai. Lietuviai kviečia
mi dalyvauti ir apginti savo 
persekiojamus tautiečius, ku
riems gręsia deportacija ir nu- 
pilietinimas.

Bus pilnas programas pasi
linksminimo, šokių, sporto ir 
mažamečiams žaismės atski
rai. Priedui amerikoniško ir 
daugiatautiško skonio maisto 
ir užsigėrimų.

Komitetas.

Susilaukė dukrelės
Draugų Jašiūnų dukrelė, 

kuri vedusi su kitataučiu (pa
miršau pavardę), susilaukė 
gražios dukrelės.

VestMves
Įvyko Barčų dukrelės ves

tuvės su Mr. Kelly. Laimingo 
gyvenimo!

Rugsėjo mėnesį 11 dieną, 
bus J. Leišio ir Joanos Sau- 
leikaitės vestuvės.

Report.

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

Kviečiame visos Naujosios Anglijos lietuvius dalyvauti 
šiame piknike, paremti apšvietos reikalą ir 

pasiliksminti.

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiunas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. ų Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990 '

Vynai

Palaidojus Joną Šulinską
Rugpjūčio 1.2 d. mirė Jonas 

Šulinskas. Laidotuvės įvyko 
rugpjūčio 16 d. Jis palaido
tas Evergreen kapinėse.

Velionis Jonas buvo sulau
kęs 70 metų amžiams. Pasta
rus pora metų j a u nebuvo 
drūtas ir kelius kartus* turėjo

• MATTHEW A.;
: BUYUS ;
» <
» (BUYAUSKAS) J
t LAIDOTUVIŲ 1
5 DIREKTORIUS 1

J 426 Lafayette St. *
J Newark, 5, N. J. 1
J MArket 2-5172 !
> 1

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Dinners

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

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius:
Day Week

One Room - two double beds ----- $7.00 $30.0(P
One Room - one double bed, one single bed - $5.50 $27.50
One Room - double bed.............................. $4.00 $22.00

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

---------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------_
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Rendauninkai veikia 
atgauti permokėtas 
už butą rendas •k'

New Yorko viešbutyje As
tor vykdomame Senate Ban
king and Currency Subkomi- 
teto posėdyje rugpjūčio 26-tą 
paaiškėjo kai kas ir apie ren- 
dauninKų planus.

Tuose posėdžiuose iškeltais 
faktais vadovaudamiesiBrook- 
lyno Vanderveer Gardens 
.Apartmentų rendauninkai mo- 
bdizuojasi užvesti prieš firmą 
teisminę bylą. Reikalaus nu
mušti rendas 20 procentų, gal 
pareikalaus' ir permokėtų lig 
'iol pinigų.

Rugpjūčio 26-tos posėdyje, 
greta kitų, buvo iškeltas aikš
tėn kitas labai pelningas biz
nis. Tas įvykęs sąryšyje su 
Alley Pond Park Apartmentų 
statyba ir raudomis.

Apartmentų savininkais yra 
real estate agentai broliai 
Wolosoff. Morty Wolosoff liu- 
dyjo tai komisijai. Pasirodė, 
jog statyboms valdinės pasko
los ir rendų įstatymai jiems 
tarnavo taip puikiai, kad 
trumpu laiku pelnė pusę mili
jono dolerių. Kaip?

Morty sui broliu Al nuėję Į 
Federal Housing Authority 
gauti užtikrinimą mortgičių, 
kurie turėjo būti duodami ne 
daugiau, kaip 90 procentų bū
simos visų pastatų vertybės. 
Jie būsimas statybas apkaina- 
vo virš 4 milijonų sumai 
($4,176,433). Suma buvusi 
perviršyta $994.600 daugiau, 
negu ištikro kainuotų.

Vos tik užbaigė statybą, kol 
dar nei vieno rendauninko ne
buvo, jie su broliu paskelbė 
pastatus jau uždirbus pusę 
milijono dolerių ir pasidalino 
kaip dividentus po $250,000.

Tą pasidalinimą užbaigę, 
tuojau' nustatė rendos gauti 
$30,000 metams, pagal tą pa
didintą, o ne pagal tikrąją 
vertybės sumą. Mat, įstatymai 
leidžia nustatyti rendas to
kias, kad savininkas gautų 
iki 6 ir pusės procentų už sa
vo investmentus.

Kalbant apie “savo'’ invest
mentus, Wolosoffu nuotikyje 
viskas buvo valdžios invest- 
mentai firmų naudai. Wolo
soff ir jo brolis tikrųjų savų 
investavę $2,000 sudarymui tų 
visokių skymų darbo pradžiai. 
Jis, beje, sakė nesijautos da
rančiu ką blogą, kai jis dary
damas taksų mokėjimui ra
portą už 1950 metus įrašė tą 
pusės milijono dolerių “savąjį 
serą“ kaip n eta ksu o j amą ka
pitalą.

Kaip ta.< palietė rendaunin- 
ką?

Tiesioginiai tie 500 apart
mentų rendauninkai pagal pa
didintą pastatų vertybę buvo 
priversti mokėti po $24 per 
kambarį rendos, kuomet pa
gal tikrąją vertybę jie būtų 
mokėję tiktai po $14 už kam
barį.

Netiesioginę dalį tų grobi
kiškų pelnų turi sumokėti ren
dauninkai ir ne rendauninkai, 
visi, kas tiktai moka ar ateity
je mokės taksus. Ko neda- 
moka lupikai, tą turi sumokė
ti eiliniai žmonės, net nu
traukdami nuo kūdikio burnos 
Jašą pieno. Valdžia, valstybė 
be iždo neapsieina, kas nors 
turi jį sudėti ir sudeda. Kad 
užtikrintų gavimą taksų iš to, 
kuris neišgali mokėti, išskaito 
>š darbininko uždarbio kas sa
vaitė. O milionieriai raportuo
ja patys, kaip išmano.

Tas

Nepavyko suktybe
Trys jauni žulikai išgavę 

nuo newyorkietes Mrs. Hogan 
jos parašą begėdišku melu, 
būk tai gaunant jos paliudy
mą darbui gauti. Po to išmoko 
pasirašyti taip, kaip ji, pavo
gė jos banko knygutę ir ban
dė išimti iš banko $800. Ban
ko kasininkė, kuri gerai paži
no Mrs. Hogan, įtarė, kad kas 
nors negerai. Tuo būdu suk
čiai tapo areštuoti.
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Now YtrkoK - ================^^
Unija ragina unijistus 
nenusileisti paskubai

patarė American Airlines lėk
tuvų, stočių ir kelių priežiū- 
ios darbininkams nenusileisti 
firmos spaudimams, kad jie il
giau, smarkiau ir daugiau 
dirbtų. Ragino dirbti*'Tiktai 
“ pakankamą kiekį” darbo.

Unija pareiškė, kad pasku- 
binimu," padauginimu darbo 
vieniems, kompanija planuoja 
atstatyti iš darbo kitus. Jeigu 
darbininkai daleistų kompani
jai įvykdyti jos planą, apie 
1,300 tos firmos darbininku 
tuojau netektų darbo ir duo
nos.

Unijos direktorius lėktuvų 
divizijai James E. Horst pa
reiškė, jog unija priešinga 
paskubai ir iš atžvilgio į vi
suomenės saugumą. Del dide
lės paskubos lėktuvai skristų 
“be pakankamos priežiūros.” 
Tas statytų pavojun keleivių 
ir lakūnų gyvybę ir sveikatą.

Unija skalbia, jog artimu 
laiku šauks visų darbininkų 
(unijistų i]- ne unijistii) mitin
gą išsiaiškinti padėtį ir nusi
statyti gaires veikimui.

Laivakrovip atstovai 
svarsto reikalavimus

International Longshore
men’s Association (ILA) 30,- 
000 narių atstovai rugpjūčio 
31-mą susirinko į posėdį Now 
Yorko. Vyriausias jo tikslas 
yra paruošti laivų krovimo 
kompanijos reikalavimus ir 
nusitarti priemones tiems rei
kalavimams paremti, gaut: 
naują ir gerą sutartį. 1LA 
noji sutartis baigėsi 1953 
tų rugsėjo 30 d.

mo

Gale savaitės vėl 
vykdė ablavą gatvėse

New Yorko policija vėl bu
vo viršininkų išsiųsta gale sa
vaitės medžioklei po gatves ir 
parkus. Per dvi dienas šešta
dienį" ir sekmadienį suvarė į 
bučių 796 asmenis. Didelė 
dauguma buvo tariamieji “un
desirables” (nepageidauja
mieji), kuriems jokio kaltini
mo negalėjo iškelti. Juos su
rankiojo- nuo gatvių ir parkų 
sykiu su keliolika 
smulki ų p rasi k a 11 i m ų.

Didžiausi iš tų keliolikos 
buvę du 16 metų jaunuoliai, 
pas kuriuos būk radę vogtas 
elektriškas žirkles, vartoja
mas apkarpymui krūmokšnių.

tina učių

Demokratus ragino 
mesti ragangaudystę

Brooklynietis žymus teisių 
gynimo advokatas Frąnk Ser- 
ri paskelbė kopiją laiško, ku
rį jis buvęs pasiuntęs demo
kratų partijosvisašališkam vir
šininkui Stephen A. Mitchell. 
Laišką išsiuntęs keliomis die
nomis pirm prezidento Eison- 
howerio pasirašymo ragan- 
gaudystės biliaus.

Serri savo laiške raginęs de
mokratų lyderį veikti sustab
dymui demokratų nuo “posū
kio į beprotystę.“ Ta bepro
tyste jis skaitė demokratų gal
vatrūkčiais skubėjimą pra
lenkti ir makartistus įvedimo 
darbininkų vadams komunis
tams ii* kitiems darbo žmo
nėms persekioti įstatymą. Ser- 
rio įdomus laiškas buvo iš
spausdintas angliško darbinin
kų dienraščio Daily Workerio 
173-me numeryje.

Skaitęs

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

"Brangioji seselė? 
už dolerius tapo.:.

Newyorkiete Mrs.
B. Williams, 
n i etc prigyvenus; 

turtolip. Kąi jinai 
mirė šą metų gegužės 25-tą, 
paaiškėjo, kad 1953 motų ge- 

testa- 
užra- 

Van

gūžės 8-tą darytame 
mente jinai savo turtą 
siusi siuvėjai Mrs. Ka\

gavo.
Williamsienei mirus, sujudo 

giminūs, buvusieji “prieteliai” 

tolius, kai sužinojo, jog turte
lio visgi likę nemažai, apie 
ketvirtadalis milijono dolerių. 
Jos buvęs advokatas ir “drau
gas“ Chester M. Paterson rei
kalavime turto sako, kad ji
nai testamentą darant buvusi 
“girta.” nežinojusi.

.jos brangioji
. lū buvusi ir “narkotike.’’ Taip 
I garbavodami ją bando suda- 
i ryti nuomonę, jog jinai per 
; ištisus metus nei karto neišsi- 
| Įiagiriojusi, kad suprasti) savo 
1 testamento reikšme.

“The Egyptian

j Himne ii- Cas 
Mika Walteri

1 no Darryl
garnį-
’ 20th

Jean Simmons, Victor Mature, 
Gene Tierney, Michael' Wil
ding, Bella Darvi, Peteil' Usti
nov ir Edmund Purdom.

tį ir religiją faraonų laikais. 
Virš penki milijonai (lolerių 
išleista filmo gamybai, tad 
scx'iierij’os ir kostiumai yra 
grožybiniai, bet visa istori.ja, 
ku rios 

tėvų apleistas 
daktaro ir jo 

tampa daktaru

.izino

tikė

(tuoju vyriški, 
būdamas tapo 
ir užaugintas 
žmonos. Jisai 
ir ryžtasi gyč 
bet susideda su moterimli, ku 
ri jį tiek išnaudoja, jpg ji: 
priverčiamas net apleisti savi 
šalį. Daug 
jog jis'esąs faraono sūnumi ir 
tampa monotheizmo išpažin- 
loj’u. Iki to laiko žmones 
jo daugeliui dievų.

šis filmas turi daug, pana
šumo į “The Robe” tuomi, kad 
.vra spalvingas ir pretenduoja 
apsukas ką nors 
daug, labai daug paviršutinio 
puošnumo.

istorinio su

'rank 
apiplėšinėĮtojas 

suė-

Woodsidėje suimtas I 
Ealvoy, kaip 
mažų krautuvėlių. Kai jį 
mė, pas jį rado žaislinį Vaikų 
šautuvėlį. Esąs neseniai atsta
tytas iš darbo buvęs gelžke- 
1 ietis.

c

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL

Telephone: EVergreen 4-8174

; Vaikams pritrūko 
doleriy apsivedimui

Buvę pabėgę nuo tėvų tiks
lu apsivesti, Islip, L.I., jaunuo
lių pora tapo sugrąžinti pas 
levus dar nevedę. Jų turtas 

■išsibaigęs pirmiau, negu jie 
įspėjo apeiti jų amžiaus meilei 
kliudančias skerspaines. Juos 
suėmė Delhi, N.Y.

Pargabenti namo, vaikai vis 
\iena turės problemų su poln 
ei.ja ir teismu už pabėgimą ir 
už apgaudinėjimą saviškių ir 
valdžios. Jų išmėtyti drabu
žiai ties ežeru leido spėlioti, 
kad-jie prigėrė ar kur toli nuo 
kranto randasi pavojuje. Po
licija ieškojo iii gyvu ir mini-

Į met ų
mergina

vienoje žvaigž-
The Egyp-

Roxy Teatre,

Peter Ustinov 
d in ių rolių filmoje 
tian,” dabar

s o
go
Jo

Miręs nuo nuodingu 
gryby, rashjparke

Ridgewood ietis I. Stanga, 
pavalgęs Alley fond parke 
uošvio pasirinktų grybų, penk- 
tadiepio vakarą pavojingai su
sirgo, Bėgiu 12 valandų po 
pavalgymo jis pajutęs žarno- 

baisius skausmus, ne .už il- 
netekęs sąmonės ir mirė, 
žmona ir sūnelis, taipgi 
4 asmenys, kurie valgę tų 

•ių grybų irgi susirgę. Bet 
jie suvalgę po mažiau. Tikisi, 
kad pasveiks.

Sveikatos Departmentas pa
ėmė visus uošvio bute rastus 
grybus tyrinėti. Taipgi už
draudė tame parke grybus 
rinkti ir nepatarė bile kur 
tus grybus valgyti. Sako, 
tokių nuodingų yra buvę 
ta Forest parko, Bronxe, 
ten. Islande, taipgi miškuose ir 
pievose, daugiausia rugsėjo 
mėnesį.

ras- 
kad 
ras- 
Sta-

AFL įkurtoji priešiška lai-, 
vakrovių unija piketuosianti 
prieš ILA, nežiūrint, kad ILA 
jau tapo pripažinta oficialiu 
laivakroviu atstovu.

Brooklyn, N. Y

i Viesulas, lietus N. Y 
pridarė daug žalos

Rugpjūčio 30 į 31-mą nak
tį užėjo ant miesto viesulingos 

I audros kraštas. Daugeliui 
žmonių pridarė žalos. Queens 
žemumose priliejo skiepus, 
daržus sužalojo, medžių ša- 

I kas nuplėšė, stogus aplupo, o 
. kai kur ir langų išdaužė, liet
sargius nunešė į šiukšlyną. 

‘Taip dūko antradienįlig pietų.

10 jauny vyry suimti 
įtarti vagystėje

Bronxe policija apšaudyda- 
Įma vijosi 4 jaunuolius, nužiū- 

kad jie gali būti daly- 
apiplėšimo ir kad. auto, 

važiavo, galėjęs 
Link vyrukų pa

su vi u.

vinis 
kuriuomi jie 
būti vogtas.
leido 11

K i to j e 
Policistas 
planavę 
nas turėjęs revolverį ir 
dęs perduoti kitam.

v i etoj e sulaikyti 
įtarė, kad jie 

apiplėšimą, nes
gal 
vie- 

ban-

Laiminga nelaimė
Brooklyne 8 metų mergaitė 

spoksojo į kiemą per lange 
įdėtą sietą. Sietas iškrito. Bu
vusi sietan. atsirėmusi mergai
tė iškrito sykiu su sietu 30 
pėdų žemyn. Išgirdusi krin
tančios spiegimą, mergaitės 
motina ir jos kaiminkos nu
skubėjo žemyn. Mergaitę ra
do išsigandusią, bet mažai te
su žeistą. Ji pataikė nukristi 

lant sofos, kurią buvo išmetusi 
iš savo buto viena to namo 
gyventoja.

East kanale ties Inwood, 
L.T., prigėrė to miestelio gy
ventojų Borst sūnelis, 5 metų. 
Niekas: nematė, kaip vaikutis 
ten pateko.

Aš, Pranas Jakimavičius, paieš
kai! savo seserčs Evos Jakimavičių- 
(ės, po vyrui Brasiūnienč, gyvenan
ti North Amerikoj. Ji išvyko dar 
prieš pasaulini kart), kokioj valsti
joj gyvena—nežinau. Prašau atsi
šaukti sekamu adresu, ar kas apie 
ją žinote, malonėkite pranešti: Fra- 
nas Jakimavičius, Calle Tilcara 
2989, Buenos Aires, Argentina. -» 

(170-171)

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 griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai: "

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-8238

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKE
Priežiūrai 2 metu vaiko. Guolis vie- 
toje. Mažas apartmentas, nereikia 
valgių gaminti. Geri Narnai. Šau
kite Rytais ar Vakarais:

IR. 4-2456
(171-174)

ABELNAI NAMV DARBININKE
Viduramžė moteriškė dėl šeimos 3 
suaugusių. Puikiausios darbo sąly
gos. Atskiras kambarys ir maudy
nė. Telefonuokite:
BO. 3-5514. Bile ryta tarj>c 8 ir 9 v.

(171-177)

N A M V « A BININ K E—VIR E J A
Guolis vietoje, atskiras rūmas. 

Brook lyne. 5’,£ dienos. Sekmadie
niai liuosi.

$160 j Mėnesi
• Tel. NA. 8-8990

(171-174)

Svarbus bolininkų 
mitingas

Antradienio vakarą, rugsė
jo (Sept.) 7 dieną, Liberty 
Auditorijos restaurane Įvyks 
bolininkų susirinkimą^. Čia 
bus suformuojamos bolininkų 
grupes pradėjimui žieminio 
sezono rungtynių. Visi buvę 
bolininkai, taipgi ir naujokai 
kviečiami dalyvvauti. Pra
džia 8 vai, vakaro.

Apleisti pastatai 
įsismagino degti

Praėjusį sekmadienį Brook
lyne įvyko gaisras apleistame 
buvusio Tivoli teatro pastate. 
Pirmadienį įvyko gaisras ten 
pat esančiose 7-se tuščiose 
krautuvėse. Patalpos buvo nu
skirtos nugriauti tikslu pa- 
liuosuoti vietą naujiems pas
tatams.

Atsirado kariškio Espirito 
žmona. Visą rūpestį sudarė 
tas, kad lėktuvų linija jai ne
davė vietos tame lėktuve, ku
ria jinai tikėjosi. Jai atskridus 
kitu lėktuvu ne pasistengė pri
žiūrėti ir pranešti jos vyrui, 
o jinai neturėjo kito adreso, 
apart stoties. Pernakvojusi 
viešbutyje, jinai sugrįžo į sto
tį ir ten dasiklausinėjo, kur 
rasti vyrą.

Uniformos kainuos 
arti 3 milijonus

New Yorko Miesto Taryba 
nutarė duoti policistams po 
$125 per metus uniformų pir
kimo iškaščiams. Aprokuota, 
kad virš 19,000 policistų ap
rengimas kainuos miestui apie 
$2,750,000 per metus ir tokia 
suma tam paskirta.

Plėšikai atėmę 
du sunkvežimius

Penki vyrai per apgaulę 
naktį įsigavę į Mercer garažą, 
surišę sargą ir išvairavę du 
sunkvežimius, prikrautus pre
kėmis. Nors surištomis ranko
mis ir kojomis, sargas nuėjęs 
į gaisragesių stotį šaukti pa
galbos, tačiau sunkvežimius 
atrado Brooklyne jau iškrau
tus. Sakoma, prekės buvusios 
vertos $15,000.

Eksplozija ligoninėje 
užmušė ligonę

Bellevue ligoninėje eksplo- 
davo ir užsidegė deguonies 
kamaraitė. Tuo tarpu ten bu
vo džiova sunkiai serganti li
gonė Mrs. Mary Schultz. Ka
maraitę vartojo palengvinti li
gonei kvėpavimą. Ligonė pa
vojingai apdegė ir už pusva
landžio nuo to mirė.

Medus ^veikalai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

4 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., Rugs. (Sept.) 2, 1954

I NEW YORK
I

HELP WANTED—FEMALE

NAMV DARBININKjf^VIREJA
L. I. Ranchhouse, L va.vjtey guolis 
vietoje. Atskiras kambaryj nuosava 
maudyne. Visi moderniniai patogu
mai. Gera Mokestis, $40 Pradžiai. 
Reikalingi vėliausi platūs paliudiji
mai.

Tel. Roslyn 3-6089
(169-175)

NAMV DARBININKE
Mažas namas, L. J. Linksma apy
linke, 3 mokyklos mergaitės. Visi 
įrengimai elektriniai, atskiras kam
barys ir televizija.

Great Neck 2-4677
(169-171)

NAMŲ DARBININKE
Balta, su charakterio paliudijimu, 
mylinti vaikus, guolis vietoje, at
skiras kambarys ir maudynė. $100 
į mėnesį.

Tel. STerling 8-1620
(169-175) 

--------------------- \-------- ---------------- -

NAMV DARBININKE—VIRĖJA 
Biznierių pora, 2 vaikai, 4 ir 6 me
tų, lankanti mokyklų. Guolis vietoje, 
Atskiras Rūmas — Televizija. Puiki 
apylinkė, gražūs namai ir <*kaimynis- 
tė. Su vėliausiais plačiais paliudiji
mais.

Tel. BO. 8-2682A
169-171)

NAMV DARBININKE—VIRĖJA 
Nuosavas kambarys, vonia ir T. V. 
$45 pradžiai. Vėliausi paliudijimai. 
Vien tik geri darbininkai. Puikus 
pastovus darbas, patyrusiai moteriš
kei, guolis vietoje. Skambinkite tar
pe 9—10 A. M. ar 4—6 P. M.

GR. 2-7965
(169-171)

OPERATORES
Patyrusios prie suknelių 

$6.75 Line 
LOR—AINE

2704 White Plains Ave., Bronx 
Allerton Ave. Sta.

Tel. <)L. 3-0888
(170-172)

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA 
Puikiausias Darbas—Gera Mokestis. 
Naujas namas, elektriniai įrengimai, 
su geriausiais vėlesniais paliudiji
mais. Atskiras kambarys ir maudy
nė. Yra kiti darbininkai, lengvi skal
biniai. 3 vaikai.

Great Neck 2-5207
(170-173)

MALE and FEMALE
' y_______

FORA z
Butler-Hcuseman. šiek *iek vai

ravimo. Virėja—kambarių tvarky
toja. 3 suaugę šeimoj. Vieta, Deal, 
N. J. Darbas apskritiem metam. 
Turi mokėti angliškai. Malonėkite 
smulkmeniškai aprašyti patyrimus 
angliškai. Adresas: Box A81, Rm. 
830, 11 VV. 42nd St., N. Y. C.

((171-175)

REAL ESTATE

ASTORIA
Gerai statytas, attached mūrinis, 2 
šeimų namas. 11 Rūmų, (vienas du
plex apartmentas), Garu šildomas, 
daug ekstra įrengimų. Gražus už
pakalinis kiemas. Arti mokyklų, 
krautuvių, transportacijos ir Astoria 
parko. Tikrai gražus namas — par
duoda prieinamai, šaukite savinin
kų.

Tel. AS. 8-9872
(167-173)

NAMAS PARDAVIMUI
5 rūmai, fornišiuotas skiepas mo
derninis, 4 metų senumo, arti Kings 
Highway, mokyklų, bažnyčių, krau
tuvių. Su nuolaida $5,700. Naujai iš- 
dekoruotas, gatavai užėmir^ii. 3 
miegrūmiai, porčiai 100 fronte 165 
užpakalyje. Pakankamai žemės per
darymui ant 2 šeimų. IV. 3-6137.
Geras pirkinys. Taipgi pageidauja
mas kambarys išnuomavimui, pas 
puikią moteriškę. Labai patogūs na
mai.

(168-174)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

For Sale

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

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

For Rent

MANHATTAN

34th St. didelė viena krautuvė, pa
talpa ir skiepas, su sprinkler siste
ma, 425—10th Avė., prie 34 th St. 
kampo. $85 į mėnesį. Prižiūrėtojas 
ant vietos. Tel. SU. 7-1233.

(167-171)

3—BAY
Gas Station, Coniple^ 

Žemutiniame Westchester 
$25,000 y

Pinigais arba Išmokėpmais 
Sutaisome

Te!. PElham 8-9712
(167-173)




