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KRISLAI
Ko nori vokiečiai? 
Antausis kryžiokams. 
Republikonų šūkis.

Rašo R. .MIZARA

•TTancūzijos pu rlamentas, 
atmesdamas EDC. tiesiog j

jų 
komentatoriui skun- 

klausdamiesi: kas da-

Tiek turčių spauda, tiek 
radijo 
džiasi, 
bar bus?

Su EDC atmetimu, nustum
tas tolyn Vakaru Vokietijos 
ginklavimas.—nustumtas tė

makartistai taip trokšta.

Vienas radijo komentato
rius aną dieną sakė :

—Atmetimas EDC, reiškia 
uždavimą tokio amerikinei di
plomatijai smūgio, kokio ji 
savo istorijoje nėra gavusi.

Taip, mūsų valstybės de
partment o politikai smūgis di
delis.

Bet taikos reikalams jis go-

Atsiminkime, pačioje Va kil
iu Vokieti.joji* masės žmonių 
norėjo, kad Francijos parla-
mentes taip padarytų. Tik 
h porininkai it- naujieji naciai 
rori ktiogreičiausiai ginkluo
ti Vokietiją.

Didžiulės masės Vakarų
Vokietijos žmonių trokšta,
kad Vokietija būtų suvienyta.
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Washington© vaizdelisPat mirtino senatvės
I pensijos padidinimą

Frazer, Colo. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasi
rašė po Kongreso priimtu 
įstatymu, kuris padidina 
saugumo (Social Security) 
sistemą apie 10 milijonų 
daugiau amerikiečių.

Įstatymas visų pirmiau
sia pakelia visiems pen
sininkams atlyginimą bent 
penkiais doleriais per mė
nesi. Gaunamu sumų mak
simumas taipgi pakeltas: 
pavieniams ant $13.50, šei
moms ant $31.25.

Įstatymas taipgi panaiki
na iš bendro pensininko už
darbio apskaičiavimo pen- 
kius metus su žemiausiu 
uždarbiu, kas reiškia, kad 
senatvės pensija tuomi pa
keliama savaime.

Trečias įstatymo punk
tas leidžia senatvės pensi
jas gaunantiems užsidirbti 
daugiau nuošalyje prie 
darbo neprarandant senat
vės pensijos čekių, ši su
ma pakelta iki $1,200 me
tams. kas reiškia, kad pen- 

I sininkas dabar galės užsi
dirbti, jei randa tinkamą 
darba ir tinkamas valan
das. iki šimto dolerių į mė
nesi neprarasdamas savo 
pensijos.

Į naujai po socialio sau-

ir 
dar- 

viso- 
amat-

gurno sistema patekusių 
skaičių įeina du milijonai 
farmų darbininkų, trys su 
puse milijono valstijų 
miestų savivaldybių 
bininkų ir likusieji 
kie sau dirbantieji
ninkai ir profesionalai.
6,300,000 po pensija

Dabartiniu laiku apie 
šeši milijonai ir 300,000 as
menų gauna senatvės pen
siją. Tie spalio mėnesį 
jau gaus padidintas sumas.

Joe dilemoje: 
jam neleidžia

Bangkokas. — Siamo - 
| Burmos rūbežius, kuris iki 

viso- 
dabar

tų santaikoje
kraštais.

Tenka manyti, kad tokia ! šiol buvo uždarytas 
politika ilgainiui ir praėję. ' kiam susisiekimui,

— •’— ■ atidaromas.
Atmesdamas EDC, Francū 

z įjos parlamentas uždą vi 
skaudų smūgį ir tiems lietu 
viškiems kryžiokams, kurii 
savo likimą* remia “būkimu o 
j u karu.”

Lietuvių tautos priešai nei 
kiek neslėpdami savo troški
mų sako: tik karas—atominis 
karas—“išlaisvins” Lietuvą, 
grąžindamas liaudžiai žiaurią 
priespaudą, kuria ji nusikratė 
1910 metais.

Na ir dabar... planai Vaka
rų Europos armijai tapo pa
versti i šipulius.

Francūzija pasakė, kad ji 
nenori matyti vokišką armi
ją^ nacių vadovaujamą, trem
piant josios žemę. Ji nemato 
reikalo kariauti prieš socia
listinį pasaulį.

Armasas vienas 
valdo be juntos

Guatemalos Miestas. — 
Pulk. Castillo Armas pra
nešė, kad kiti du karinės 
juntos (tarybos) nariai, 
pulkininkas Monzonas ir 
majoras Oliva, “savanoriai 
pasitraukė iš savo parei
gų.” Pats Castillo pasiskel
bė prezidentu ir perėmė 
pilną galią į savo rankas, 
administracines
tyves pareigas, nes 
neturi parlamento.

Castillo tokiu būdu 
pa pilnu Guatemalos 
tatorium.^, Jis skelbia, kad
kada nors ateityje bus pra
vesti parlamentiniai 
kimai, kuriuose, betgi, 
procentų žmonių, 
čiai, negalės balsuoti, 
jie neraštingi.

Darbiečiai giria 
Kinijos pažangą

Hong Kongas. — čia at
vykęs Clement Attlee ir 
kiti darbiečiai padarė pa
reiškimą spaudai apie savo 
apsilankymą Kinijoje. Att
lee virš viso pabrėžė, kad 
Naujosios Kinijos liaudiš
kas režimas neabejotinai 
pagerino žmonių gyveni
mo lygį, pridavė kinų tau
tai daugiau energijos, ap
valė šalį nuo korupcijos ir 
atidarė kelią dar platesnei 
pažangai.

Jis sakė, kad tame visa
me darbiečiai simpatizuoja 
Kinijos naujam režimui.

Kalbėdamas apie Kinijos 
santykius su Tarybų Są
junga, Attlee sakė, kad jis 
Kinijoje nematė jokiu So
vietų dominavimo žymių. 
Kinija dėl savo mašinerijos 
Ir techninės pagalbos žy
miai priklauso nuo Tarybų 
Sąjungos, sakė jis, bet kaip 
tik tarybiniai technikai iš
mokina kinus, jie apleidžia 
Kiniją ir vietiniai specia
listai perima jų vietas.

Attlee rado, kad komu
nizmas Kinijoje yra “švel
nesnis” negu Tarybų Są
jungoje.

Delegacijos narė 
Edith Summerskill 
kad Kinijoje nuo 
valdžios įsikūrimo
bar vaiku mirtingumas bu
vo sumažintas nuo 20 pro
centu iki 4.

(Pilnesnis Attlee pareiš
kimo tekstas einant į pre
są dar nebuvo pasiekęs 
mus, ir plačiau apie tai bus 
sekančiame, numeryje.)

ten

šefas ir iii pastumdėliai??

Republikonų partijos tūzai, 
suvažiavę j Cincinnati, nutarė 
smarkiai ruoštis kongresi
niams rinkimams.

R i n k i m i n ė i e k am p a n i j o j o 
republikonai naudos tokį šū
kį : Taika, progresas ir gerbū
vis—peace, progress and 
prosperity!

Kokį republikonų. partija 
progresą gali daryti, kai ją 
siaubia makartizmo baimė ?

Apie kokią taiką ji plepa, 
kai nuolat ir nuolat jos vado
vai rėkia už karą?

Kokį gerbūvį ji gali duo- 
*>, kuomi‘t jos žmonės valdžio
je dar ir šiandien “nemato,” 
wd šalyje yra milijonai be
darbių ?!

Tiesa, republikonų partijos 
vadovai įpratę iš žmonių ty
čiotis.

Demokratų partija šiemet

ir legisla-
šalis

tam- 
dik-

rin- 
70 

valstie- 
nes

Belgradas. —, Atsimokė
damas už Tito apsilankymą 
Turkijoje, čia dabar lanko
si Turkijos prezidentas C. 
Bay ar.

Jakarta. — Kinija ir In
donezija pasirašė prekybos 
sutartį. Ta sutartis liečia 
$16,000,000.

galėtų laimėti kongresinius 
rinkimus, jei jos vadovybė 
pakeistų savo politiką.

Ji turėtų visų pirma grieš- 
tai pasmerkti tuos, kurie ryž
tasi būti reakcininkiškcsniais 
ir už patį McCarthy!

daktare 
sake, 

liaudies 
iki da

Rio de Janeiro. — Rio de 
Janeiro, Sao Paulo ir kitų 
Brazilijos didmiesčiu dar
bininkai ketvirtadienį bu
vo planavę pravesti strei
kus. nežiūrint valdžios pa
skelbimo, kad jie būtų ne
legalūs.

Londonas. — Pekingo 
dijas sako, kad Vietnamo 
premjeras Ho Či-minh pri
ėmė Kinijos ambasadorių.

Rio de Janeiro. -U Nau
jas prezidentas Cafe bai-

Jungtin. Tautos. — For- 
mozos delegatas išreiškė 
savo didelį nepasitenkini
mą Skandinavijos minis
trų pareiškimu, kad Kinija 
turėtų būti priimta į Jungt. 
Tautas*

pa

ra-
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Ginkluos vokiečius Paskutiniai
prieš francūsy norą pranešimai

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
konferavo su savo kabine
tu ir buvo nutarta kreiptis 
į Ameriką ir Britaniją su 
reikalavimu greitai suteikti 
Vak. Vokietijai suverenu
mą ir jai leisti ginkluotis. 
Nebus kreiptasi į Paryžių, 
nes, kaip pranešama, Ade
naueris ir jo ministrai nu
tarė, kad neverta ieškoti 
susitarimo su Francūzija, o 
verčiau bandys ją izoliuoti.

Washingtonas. — Sena
torius McCarthy trečia
dienį atėjo į kambarį, ku
riame senatinė komisija 
svarsto jo bylą, sėdėjo ne- 
kurį laiką tylėdamas ir 
raukydamas kaktą, apleido 
kambarį, vėl grįžo, — ir 
vėl apleido.

Anksčiau, kai jis ban
dė sauvališkai petraukdinė- 
ti komisijos darbą, kelda
mas kaltinius prieš vie
ną senatorių (Johnsoną), 
pirmininkas sen. Watkins 
jam liepė nutilti, o kai tas 
nepadėjo, jį nutildė kūjeliu 
daužydamas į stalą ir šauk
damas prie tvarkos.

To niekad neatsitiko ke
li mėnesiai atgal kitoje ko
misijoje, kurios pirminin
kas buvo sen. Mundt:
MacCarthy visuomet galė
jo pakeldamas balsą gauti 
paskutinį žodį.

Apie dabartinę 1 padėti 
komisijoje New Yorko 
“Times” korespondentas 
James Restonas taip sako:

— ...Viskas kitaip. Nėra 
sekretoriaus Stevenso, ku
rį galima pulti; nėra Roy 
Cohno, kuris šnibždėtų į 
ausį; nėra Ray Jenkinso, 
kuris klausinėtų, ką sena
torius galvoja apie komu
nizmą; nėra paklusnaus 
Mundto ir nėra S. Syming- 
tono, kuri galima būtų kan
džioti, ir nėra Everett 
Dirksono, kuris visuomet 
buvo pasirengęs ateiti į pa
galbą. Joe sėdi vienas ir 
turi tylėti, kai kaltinimai 
prieš jį viens po kito sude
dami į rekordą...

Ir nėra televizijos. Pasi
gesdamas jos senatorius J. 
McCarthy laiks nuo laiko 
išeina iš sales laukan, kur 
prie laiptų laukia televi- 
zuotojai. Ten jis nusišyp
so, pasako kai ką. ir lei
džiasi fotografuoti. Bet Jo 
šypsena, sako tie, kurie 
stovi arti, dirbtina, ir vis
kas ne kaip po senovei.

Vakar dar buvo praneš
ta, kad nauji kaltinimai 
prieš senatorių McCarthy 
bus iškelti: apie jo užsi
puolimus prieš senatorių 
Flandersą, senat. Hend- 
ricksoną ir kitus.

McCarthy, kaip buvo pra
nešta, praleidžia vakarus 
namie tardamasis su savo 
gynėju adv. E. B. William- 
su.

Viesulas paliko 
daug nuostolių

New Yorkas. — Apskai
čiuojama, kad viesulas, ku
ris nusiaubė New Yorko, 
Long Island ir Naujosios 
Anglijos sritis, pridarė apie 
$500,000,000 nuostolių. Gi 
Rhode Islande dar tebevei
kia gubernatoriaus pa
skelbta nepaprasta padėtis j 
ir nacionalė gvardija sau- į 
go vietas, kur namai buvo ’ 
sunaikinti, kad neprileisti, 
vagiliavimo.

Paskutinis apskaičiavi- j 
mas rodo, kad žuvo bent 53 
asmenys, 43 jų Naujoje 
Anglijoje. Geležinkelio su
sisiekimas, kuris buvo nu
trauktas daugelyje vietų, 
dabar visur jau a įsteigtas.
Naujojo viesulo kelias

Trečiadienį buvo praneš
ta, kad naujas viesulas for
muojasi Atlante visai toje 
pat vietoje, kur formavo
si antradienio viesulas, ir 
kad jis gali pasiekti visai 
tas pačias sritis. Bet ket
virtadieni buvo sakyta, kad 
naujas viesulas (pavadin
tas Dollv) išseks dar At
lante ir kai pasieks pakraš
tį jau bus labai silpnas" ir 
nepavojingas, bet pavojus 
gręsia eilei trans,- atlanti- 
nių laivų, dabar pakelyje.

Tunisiečiai reikalauja, kad 
paliuosuotą polit-kalinius

re- 
vė-

Laivynas grąžino tarnybon 
komunizme kaltintą asmenį

Washingtonas. — Laivy
nas sugrąžino tarnybon ci
vilį tarnautoją A. Chasa- 
novą, kuris praeitų m. lie
pos 29 d. buvo staigiai at
leistas iš darbo kaip komu
nistas. Chasanovas gaus 
apmokėti už visą nedirbtą 
laiką.

Nors McCarthy elemen
tai kaltino Chasanovą ko-

Paryžius. — T u n i s i j o s 
nacionalistu vadas Habito 
Bourguiba įspėjo franeū- 
zus, kad visos derybos dėl 
autonomijos neatneš 
zultatų ir anksčiau ar
liau turės subliūkšti, jeigu 
francūzai neišlaisvins tu
nisiečius politinius kalinius.

Pats Bourguiba, naciona
listų Neo - Desturo parti
jos vadas yra tam tikros 
rūšies politinis kalinys, 
laikomas po namų areštu 
ištrėmime viloje prie Pa
ryžiaus. Prancūzai laiko 
bent kelius šimtus tunisie
čių nacionalistų kalėji
muose pačioje Tunisijoje ir 
Francūzijoje.

munizme, jis buvo naujada- 
lybinis demokratas, pri
klausęs prie ADA ir kelių 
panašių organizacijų. Vie
nas kaltinimas prieš jį bu
vo, kad jis skaito liberali
nį žurnalą “New Republic/’

Washingtonas. — Vals- į 
tybės departmento parei- i potvynių vietnamiečiai n 
gūnai sako, kad po EDC I galėjo trečiadienį pristaty- 
atmetimo Francūzijos par
lamente, Amerika bandys 
įjungti Vakarų Vokietiją Į 
Šiaurės Atlanto Pakto Or
ganizaciją (NATO).

Londonas. — Britanijos 
karo reikalu vice - minis
tras Hutchinson sako, kad 
bandyti neleisti Vokietijai 
ginkluotis yra “žaisti su 
karo pavojumi.” Vokietija 
apsiginkluos vienaip ar ki
taip, anksčiau ar vėliau, — 
sakė jis.

Paryžius. — Premjeras 
Mendes - France daro nau
jus planus, kuriuos jis pas
kui pasiūlys amerikiečiams 
ir britams. Jo planas, kaip 
sakoma, dabar yra sudary
ti ne bendrą europinę ar
miją, susidedančią iš visų 
tautybių karių, kurie tar
nautų vienuose pulkuose. 
Bet kiekviena šalis šalia 
bendros armijos turės ir 
savo nacionalę armiją...

Maskva. — Laikraštis 
“Pravda”, ' *
tų partijos organas, sako,

TSRS komunis- Konferencija.

Hanoi. — Dėl liūčių ir

ti francūzams belaisvėn pa
tekusį generolą Christian 
de Castries. Buvo numa
tyta, kad jis bus pristaty
tas ketvirtadienio vakare.

Paryžius. — Penki fran- 
cūzų kariškiai tapo sužeisti 
susirėmime su tunisiečiais 
partizanais prie Gazos.

Manila. — Policija suė
mė svetimšalį korėjietį, pas 
kurį esą rasta daug slaptų 
dokumentų apie ateinančią 
Pietrytinės Azijos konfe
renciją. Jis laikomas kaip 
šnipas.

Tokyo. — Vi sa Japonija 
su susikaupimu laukia, kas 
atsitiks su žveju Atiči Ku- 
bojama, kuris staigiai pa
vojingai susirgo. Jis yra 
vienas tų žvejų, kurie tapo 
apnuodyti jiems žuvaujant' 
netoli amerikiečių išsprog
dintos atominės bombos.

Rio de Janeiro. — Čionai 
iškilmingai pasibaigė Lo
tynų Amerikos Moterų 

Kaipo vieš
nia dalyvavo ir Italijos mo-

kad Prancūzijos parlamen- tel.u vadovė Magdalena Ro- 
to balsas prieš EDC buvoTssj/

“Pravda” sako, kad 
rikos imperialistai 
desperatiškai ieškos

tai ka. 
“Ame- Washingtonas. — Ameri- 
dabar can Airlines kompanija at- 

kitų

Nixon bijo, kad 
GOP pralaimės

Cincinnati. — Vice - pre
zidentas Nixonas kalbėda
mas republikonų partijos 
nacionalio komiteto posė
dyje sakė,' kad galimas da
lykas, jog republikonai pra
laimės ateinančius rinki
mus. Jis sakė, kad demo
kratai, kaip dalykai stovi,
gali laimėti atstovų bute, 
ir dar nežinia kaip bus su 
senatu.

Nixonas ragino republi
konų vadus nesnausti su 
pasitikėjimu, kad viskas iš
eis gerai. Jis taipgi ra
gino republikonus suglaus
ti gretas, nepaisyti viduji
nių ginčų ir darbuotis dėl 
laimėjimo atenančiuose rin
kimuose.

Bevanas tarsis su kairiais 
ir dešiniais socialistais

Hong Kongas. — Ąttlee 
liko čia, iš kur jis išvyks Į 
Australiją, bet Bevanas ir 
likusieji darbiečiai išvyko Į 
Japoniją. Ten jie tarsis 
su vietiniais socialistais, 
abiejų partijų — kairiai
siais ir dešiniaisiais, taip
gi su unijų vadais. Jie ne
turės jokių oficialių susiti
kimų su valdžios atstovais 
arba valdžios koalicijos 
partijos žmonėmis. <

ORAS. — Dalinai debe
suota, šilta, galimas lietus.

leido iš darbo 160 lakūnų. 
Jie buvo aktyviausi strei
ke, kuris vyko praeitą mė
nesi, v

Panmujomas. — Korėjie
čiai pristatė iš šiaurės at
vežtus 200 amerikiečių ka
riu lavonus, u

San Antonio, Tex.—Vie
nas kaltinimo liudininkas 
sako, kad korporalas Ba
chelor būdamas belaisvėje 
Korėjoje planavo su kitais 
sugrįžus organizuoti Ame
rikoje “pro komunistų 
teranų organizaciją.”

Bachelor teisiamas 
padėjęs korėjiečiams.

Honolulu. — Dulles 
vyko čia pakelyje į Manilą, 
kur dalyvavaus Pietrytinės 

| Azijos konferencijoje. Ta
čiau nors Britanija ir 
Francūzija ir yra daly
vės, nei Edenas nei Men
des - France nedalyvaus.

Washingtonas. — Ameri
kos Legiono suvažiavimas 
atmetė visas rezoliucijas 
prieš rasinę segregaciją 
vienetuose. Negrai 
pirmiau taip ateityje 
priimami į Legiono 
8” draugiją.

ve-

kaip

at-

nebus 
“40 &

Kearny, N. J.
Magdalena Puslienė mirė 

rugsėjo 1 dieną. Pašarvota 
pas graborių, 138 Division 
Ave., Kearny, N. J. Paliko 
dukterį Pauliną ir sūnų Ed
vardą.
prašomi atvykti į šermenis ir 
palydėti. Bus laidojama šeš
tadienį, rugsėjo 4 d.

žinią pranešė Richmond 
Hill gyventojas J, Vaznys*

Giminės ir pažįstami
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NAUJAS CIRKAS
Naujoji Senato komisija tyrinėjimui senatoriaus ! 

McCarthy jau pasileido darban. Kaip atrodo, tai ko- • 
misija nė nemano rimtai pažvelgti į tas idėjas ir tas 
apgavystes, kurias senatorius iš Wisconsino praktikuo- 
ja.Ji nė nesapnuoja paimti nagan makartizmą. Argi 
komisiją sudarą senatoriai Kongrese nebalsavo už be
veik visus makartistinius bilius?

Gerai, žinoma, kad Senatas paskyrė komisiją. Ge
rai, kad senatorius Flanders ir kiti sudarė prieš Mc
Carthy kaltinimus. Gerai, kad melo ir piktybės apašta
las tyrinėjamas. Bet argi to užtenka? Argi to gali 
užtekti rimtam pažvelgimui į tai, ką McCarthy atsto
vauja ir propaguoja? Neužtenka. Jis seniai turėjo būti 
išdrėbtas iš Kongreso. Visi jo veiksmai nukreipti prieš 
demokratiją. Visi jo veiksmai pavojingi Amerikai. Vi
sas makartįzmas yra fašistinė piktybė ir kraštui nelaimė.

Tai juk aišku ir žinoma be jokio tyrinėjimo. Dabar
tinė Senato komisija nepadarys tokios išvados. Kaip 
anoji komisija, kuri tyrinėjo McCarthy konfliktą su ar
mija, veikiausia tik dar labiau tą demagogą išgarsins. 
Komisija juk nutarė net visas McCarthy apsigynimo 
išlaidas padengti.

O kurio gi darbininkų vado arba šiaip kovotojo 
prieš makartizmą apsigynimo išlaidas vyriausybė yra 
padengusi? Dar nebuvo tokio atsitikimo. Tai visa rodo, 
kad daug gero negalima tikėtis iš šio naujo cirko.

veda,. 
kankinan- 
Tos ligos 

baimė ir bejėgiškumas tem
do daugelio galvojimą. La
bai daug yra manančių 
žmonių,’ kad ta liga tik pa
griebia asmenį iš dangaus 
mėlynės* iš oro, ateina be 
jokios priežasties.

< Laikantieji tokias nųoiho- 
Į nes yra bejėgiai,

TAIP, REIKIA NAUJOS POLITIKOS
Mūsų valstybės sekretorius John Foster Dulles 

da mokytis iš Įvykių Prancūzijoje. Jis pripažįsta, kad 
Prancūzijos parlamento pasielgimas buvo mūsų senajai 
politikai didžiausias smūgis. Jis sako, kad dabar mums 
reikia naujos politikos. Ir jis žada tuo pasirūpinti.

Niekas negali tam priešintis. Visi sutiks, kad mums 
verkiančiai reikja naujos politikos.

za-

kada 
jiems ta nelaimė atsitinka. 
Jų išvados yra pamatiniai 
klaidingos. Mes turime gal
voti giedriau ir žinoti, kad 
jokia liga neateina be prie
žasties, ir kad lygiai taip 
vaikų paralyžius nepaguldė 
žmogaus į lovą be priežas
ties, be tam tikrų kūne nu
vargintų organų.

Sveikatos taisyklių neži
nodamas niekados, nebūsi 
apsaugotas nuo tokių liūd
nų atsitikimų.

Paimkime šiuos civilizaci
jos klausimus, kaip i ligos 
platinas. Imant pavyzdžiui 
ir padarysime geriąusiai 
pritaikintas išvadas, 
derniškas gyvenimas bėga 
kaip iš daugybės kranų ir 
yra palankus polio ligai. 
Maistas auginamas su dirb
tiniais chemikalais, su viso
kiomis dirbtinėmis trąšo
mis. Prie vaisiu ir daržo
vių naudojami mirtini DDT 
nuodai, arba aršenikas, tai 
vis aukštas moderniškas ko
mercinis sveikatos ardyto
jas gyvenimo ir žmegaus 
amžiaus trumpinimas.

Sunaudodami tokį men-

Mo-

Bet tuojau iškyla klausimas: kokios politikos? Rim- 1 kai vertą maistą, kuriame kad nereikalauja griežtai 
tas klausimas. Naujoji politika gali būti nė kiek nege- | mažai kalkių (calcium) ar- 
resnė už senąją. Kartais ii gali būti dar pragaištingesnė. j ba fosforo, leidžiant žmo-! 

nėms naudoti supitlevotus I

tas klausimas. Naujoji politika gali būti nė kiek nege- nažai kalkių (calcium) ar 

Pavojus tame labai didelis. Mūsų sekretorius nero
do jokio persiorientavimo linkui Europos problemų. Ne
atrodo, jog jis būtų tikrai pasimokęs iš įvykių Prancū
zijoje.

Senoji Dulles politika buvo paremta dviem stulpais: 
atvaivinti Vokietijos militarizmą ir padalinti Europą į- 
dvi militarines kempes—-Rytus ir Vakarus. Ar jis atsi
sako to siekti su naująja politika? Neatsisako. Jis sa
ko, kad dabar reikėsią tuojau paieškoti naujų kelių ir 
būdų pasiekimui to paties tikslo. Vokietija turinti būti 
iš naujo apginkluota ir įtraukta į “Vakarinės Europos 
Apsigynimo Bendruomenę.” Gal reikėsią su Prancūzija 
visiškai nebesiskaitvti. Gal prisieisią tik Amerikai ir 
Anglijai nusitarti Vokietijos “suverenumą” atsteigti, 
leidžiant jai tuojau ir pilnai apsiginkluoti.

Vadinasi, sekretoriaus pažadėjimas naujos politikos 
nežada nieko naujo. z

pakeisti maisto produkcijos 
i būdus. Jie turėtų reikalau- 
I ti, kad maistas nebūtų mai- 

miltus, kad duona ir tartas I somas su chemikalais, o pa- 
.................... i liktas savo natūralinėje for-būtų balti, tiksliai priren

giant išbaltintą susmulkin
tą cukrų, šaltakošę, ii ge
riant taip vadinamus minkš
tus gėrimus, ypatingai taip 
vadinamus Cola gėrimus, 
žeminamas žmogaus kraujo 
spaudimas, o nuo to dažnai 
žmogus pradeda jausti gal- 

SKANDINAVIJOS KRAŠTŲ BALSAS
Šiomis dienomis įvyko Švedijos, Norvegijos, Danijos, Ice- 

landijos pasitarimas dėl bendrosios orientacijos ateinan
čioje Jungtinių Tautu Asemblėjos sesijoje. įdomu štai 

. kas: ‘visos trys šalys sutiko vieningai laikytis už tai, 
kad Kinijos Liaudies Respublika būtų tuojau priimta į 
Jungtines Tautas. O tai reiškia, kad Skandinavijos kraš
tų delegacijos Asemblėjoje neberems Amerikos nusista
tymo. tos

PRANCŪZUOS SOCIALISTŲ KRIZE
Prancūzijos Socialistų partijos vadovybė pasimojo 

nubausti tuos parlamento narius, kurie balsavo prieš 
EDC. Keturi patys žymiausi parlamentaristai jau iš
mesti iš partijos. Išmestieji žada nepasiduoti.

Aišku, kad išmestieji vadai turi pasekėjų. Aišku, 
; kad netylės visi tie, kurie balsavo prieš, EDC. Kol kas 

jie paliekami partijoje, bet jie žino, kad ir jiems kaleina 
• ateis.

Pasirodo, kad Socialistų partijos vadovybės buvo 
nutarta EDC paremti. Tas nutarimas buvo perduotas 

; parlamentarinei frakcijai. Visiems socialistams buvo 
įsakyta balsuoti už, bet beveik pusė jų balsavo prieš. 
Jie, tuo būdu, sulaužė vadovybės nutarimą.

Prancūzijos Socialistų partija Parlamente turi dau
giai! kaip šimtą atstovų. Tai stambiausia partija. Pas
kui eina Prancūzijos Komunistų partija su devyniasde
šimt penkiais atstovais.

reiškia, pir
kę n t ynu nu- 

dalykus, ku- 
įrodyta, la-

porą sprendžiamų priežas
čių, kaip tai migdolų (ton- 

i šilų) išėmimas tame laike, 
kada jau polio yra įsivieš
patavus, pavojus darosi di
delis.

Geriausia apsauga nuo 
i bakterijų, tai ant kiek žmo
gus turi savo kūne minera
linių druskų ir vitaminų, ir 
tada gali būti tikras, kad 
tavęs polio nei iš mėlyno 
dangaus nei iš žemės ne
griebs.

Tie, kurie perimti baimės, 
kad jų vaikai neapsirgtų 
vaikų paralyžium, iš 
baimės turėtų padaryti pa
prastus kasdieninius spren
dimus, o tas 
minusiai nuo 
kilnoti tokius 
rie, kaip yra 
bai palankūs 
Greitai turi būti nukirstas 
visas baltojo cukraus* var
tojimas, o su tuom ir kiti 
su cukrum sumaišyti pro
duktai, neišskyrus nei šal
takošės (ice cream), o jau 
tie minkšti gėrimai, ypatin
gai vadinamieji Cola rūšies 
gėrimai, kuriuose daug fos
forinių rūkščių, kurios iš
ima kalkes (calcium) ir ge
riančios ynatos kraują, tai 
jau tikrai silpnina žmogaus 
kaulus, nagai darosi lūž-

--------.u------------- ----------—------------ i-it-u įanti įr bendrai sveikata
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Tėvai turėtų užtikrint, 
kad vaikai turėtų daug ge
rų vaisių ir daržovių, ir ne 
tik kad jie būtų švieži, bet 
ir geroje žemėje išauginti, 
tai yra, žemėje, kuri natū
raliu mėšlu buvo tręšta. Pa
žinti, kokioje žemėje buvo 
auginti, galima pirmiausiai 
iš spalvos, nes geroje žemė
je auginti yra skaistūs, gra
žūs, ir tik paragavus tuo
jau duoda skanių sulčių 
burnoje.

Pažiūrėkime, kas gi da
roma šioje šalyje su vaisių 
auginimu ir. prižiūrėjimu. 
Vietoje to, kad rudens me
tu duoti mėšlo ant vaisinių 
medžiu šaknų, kad suteik, 
ti joms stiprybę, to nedaro, i 
nes tai skaito perdaug “se
noviška” metodą, bet pava
sarį, kai tik vaismedžiai 
praskleidžia savo žiedus, 
prižiūrėtojas pasiėmęs mo
dernišką mašinėlę su gazo- 
lininiu motoruku važinėja 
nuo medžio prie medžio ir 
purkščia tiesiai į prasi- 
skleidžiusius žiedus galybes 
maišytų nuodų.

Žmonių sveikatai tie nuo
dai yra gana kenksmingi. 
Todėl mes matome ligonines 
kimštinai prikimštas ir vis 
dar ligoninių trūksta.

Negalima praleisti nepa
minėjus, kaip miltai dėl 
duonos kepimo, o ypatingai 
dėl balto pyrago, yra kaip 
tik ta medžiaga, kuri su
kelia palankias sąlygas po
lio ligai.

Dabar, ar gali būti są- 
I lygos, kurios tas visas prie- 
Į žastis ligoms prašalintų? 
I Išvada yra tokia paprasta: 
žmonės perdaug atsilikę, 

Kokių keistumų kartais būna
giai ji pardavinėja, iškėlė 

cijos departmentas spaus- užrašą: “Įeikite ir vokite!” 
skelbi- Tą patį vakarą tikri vagys 
darbi- 
kokiu 
tikros 
laibi.

rei- 
ga-

Philadelphijos kanaliza-

dina laikraščiuose 
ma, kuriame ieško 
ninku, bet ne bet 
darbininku, o tam 
rūšies: jie turi būti

Mat, departmental 
kia darbininkų, kurie 
lėtų lysti dėl pataisymų į 
18 coliu vamzdžius, v

Prie Springfield, Ohio, 
automobilistai dažnai^ iš 
tolo prie skerskelių paste
bi policininką ant motor- 
ciklio, ir tuojau sulaiko, sa
vo greitį. Bet prisiartinę 
pastebi, kad tai ne tikras 
policininkas ant motorcik- 
lio, o medinė figūra...

Policija specialiai yra 
išstačius! juos, kad išgąs
dinti automobilistus, ir juos 
sulėtinti.

Britanijoje pasirodo, 
kad vaikai labiau mėgsta 
pieną džiovintų tabletų for
moje, negu tikrą, skystą. 
13,000 mokyklų vaikui 'kati 
rytą gauna pieno tabletus.

Atlantic City policija 
suėmė tūlą Mary Clark už 
girtuokliavimą ir nepado
rų užsilaikymą gatvėje. Jos 
pasiteisinimas: Dantų gy
dytojas jai įsakė plauti 
burną degtine, ir, “gal da
lis degtinės nusiryju...” 

Sacramento mieste Ca-
lifornijoje viena krautuvė, 
norėdanla įrodyti, kaip pi- 

moję, taip, kaip užauga, — 
sumalti ir naudoti, štai kaip 
galima pagerinti Amerikos 
žmonių sveikatą.

Amerikos Medikalė Aso
ciacija pajėgtų teisingo žo
džio tarimu greitai suma
žinti visokios rūšies nela
bąsias kankinančias ligas. 
Deja, taip būti kol. kas ne
gali, nes toji Asociacija pa
skendusi piniginiame maiše 
iki ausų, todėl ji nemato, 
kad visokios rūšies ligos 
plėtojasi kaip kokia pavie
trė.

Todėl sakau, būkime bu
drūs, žinokime kaip ir iš 
kur liga gali mus parblokš
ti ir suvarginti. Duona vai
kučiams turi būti maišyta, 
o geriausia tai 100 nuošim
čių čielų kviečių (whole 
wheat) arba čielų rugių, 
taipgi naudot vaisius ir dar
žoves, ir matysite, kad po
lio neturės progos lankytis 
jūsų namuose.

Turiu priminti, kad užgy
nimas sveikam vaikui iš
gerti minkšto gėrimo ar pa
valgyti šaltakošės gali at
rodyti kaip labai konservą- 
tyviškas nusistatymas. Bet 
faktas yra, kad sumažėjus 
vaiko kūne vitaminams B 
ir kalkėms, žeminamas jo 
atsparumas', ir vaikų para
lyžiui plačiau atidaromos

Aš čia paduosiu iš dar
žovių virtos sunkos formu
la, kad gauti tuos vitami
nus.

1 svaras string beans, 1 
svaras tomeičių, kvorta ir 
pusė vandens, 3 staliniai 
šaukštai 100 nuošimčiu čie
lų kviečių miltų, 1 svaras 
morkų, 1 puodukas kapotų 
parslų ar mėtų. Pavirink 
10 minučių morkas ir bean- 
sus, paskui sudėkite tomei- 
tes ir parsiųs, virkite dar 
10 minučių, nukelkite nuo 
ugnies, tada užbarstykite 
milteliu ir įmaišius paliki
te iki atauš. Nusunkite iš- 
spausdami ir druską dėkite 
sulyg skoniu, kam leidžia
ma. . K. Depsas 

iš ten išvogė keturius oro 
šaldym'o aparatus.

Sturgis’e, M.ic h ig a n e, 
apdraudos agentas Victor 
Kosloskio name baigė išra
šyti namo baldų apdraudos 
aktą, bet jo nukritęs ciga- 
retas uždegė sofą, kuri vie
toje supleškėjo. Apdrauda, 
betgi, jau buvo galioje ir 
Kosloskiai gavo atlygini
mą, v

Norwalke, Conn., du mie
sto tarybos nariai, Herman 
Cinque Jr. ir William Mu
rray sustojo savo automo
bilyje prie policistų auto
mobilio viduje gatvės, ir 
pradėjo jiems aiškinti, kaip 
geri policininkai turį elg
tis.

Policininkai susierzino ir 
pasielgė visai nelauktai 
suėmė abu miesto tarybos 
narius kai]) keliančius be
tvarkę.

Amerikos savamokslė dai
lininke Grandma Moses 
šio mėnesio 7 d. švenčia sa
vo 94-tą gimtadienį. Ji pra
dėjo piešti turėdama 
80 metų amžiaus.

virš

Išlaikyti savo sandėliuo
se taip vadinamus atlieka
mus javus, sviestą ir pieną
Amerikai kasdien kainuoja 
pusė milijono dolerių.

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

ARABŲ'TAUTOS, JŲ ŠA
LYS IR ALIEJAUS

ŠALTINIAI
Aliejus, tai,' kaip kraujas 

žmonijai. Įvairiausios ma
šinos, ypatingai skiriamos 
karo reikalams, reikalauja 
kuro (aliejaus). Arabų 
apgyventi kraštai yra tur
tingi aliejaus šaltiniais.

“Artimų Rytų žemės 
plotai esą tarpe Vidurže
mio ir Raudonųjų jūrų 
Persijos Užlajos ir pietinių 
Juodųjų Jūrų krantų da
bartiniu laiku vaidina labai 
svarbią rolę tarptautinėje 
politikoje” — rašo profeso
rius E. Varga.

Arabiškos šalys / turi 
apie pusę pasaulinio alie
jaus kiekio. Tai I r anas 
(Persija), Oman, Aden, Ye
men, Saudi - Arabija, Ira
kas, Sirija, Lebanonas, Jor
danas ir Egiptas.

Charles Merrill rašo: 
“Ten turtingiausi žibalo 
šaltiniai. Aliejaus dabar 
yra didžiausias reikalas ir 
jis turi neišpasakytą ver
tę. Tai sudaro “karštą” 
plotą pasaulyje,” • ypatin
gai, kada pasaulis yra var
žytinėse.”

Iki dabar daugiausiai 
aliejaus surasta Irano, Ira
ko ir Kuwaito plote, arti 
Persijos Užlajos. Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Fran- 
cijos aliejaus kompanijos 
pravedė vamzdžius nuo
Persijos Užlajos iki Vi
duržemio Jūros — aliejaus 
po m pa vi m u i. Ame r i ko s
kapitalistai pravedė 31-no 
colio diametriškai vamz
džius, kurie turi 1,200 my- 

l lių ilgio. Prie Vidurže- 
. mio Jūrų jie atvesti iššako- 
tai, vieni į Haifa—Palesti
noje, kiti į Tripolį — Siri-1 
joje, o kiti Lebanone.

Aliejaus išnaudojimo rei
kale sudaryta po įvairiais 

i vardais kompani jos, kad 
į atrodytų, būk ką nors gero 
| turi ir vietos gyventojai. 
Bet tikrumoje aliejų iš Ar
timų Rytų siurbia ’pasauli
niai imperialistai, kaip uo
dai arklio kraują.
Iš Arabijos istorijos

Arabų žmonės yra vieni 
i iš seniausių 'pasaulyje. Sa- 
• vo laiku, tai buvo kultūriš- 
j kos tautos, daug suteiku
sios žmonijos kultūrai. 
Arabai turėjo dideles ir ga
lingas valstybes; jie daug 
įdėjo į žmonių gyvenime 
pagerinimą.

Apie tūkstantis metų at
gal jų kultūrinis laipsnis 
pradėjo smukti žemyn, o 

' 16-tame amžiuje jie pateko 
po turkų galia ir tada kul
tūra visai nupuolė.

Kada pradėjo kilti Euro
poje imperialistinės valsty
bės, kaip tai Francija, An
glija, Ispanija, tai jų įsiver
žimai į arabų apgyventus 
kraštus dar daugiau pablo
gino vietos gyventojų pa
dėti.

Francija 1881 metais pa
vergė Tunisiją ir Siriją; 
Anglija 1882 metais Egip
tą; Italija 1911 metais Ki- 
rinaiką ir Tripolitaniją; Is
panija 1912 metais Morro- 
ko.

Kur laisve “nepriklau
somų” kraštų?

Egiptas užima 386,000 ket
virtainių mylių ir turi apie 

} 20,000,000 gyventojų. Jis 
skaitomas “nepriklausoma” 
valstybė. Bet kur jo “ne
priklausomybė,” kada an- 

! glai viešpatauja ir Egipto 
žemėje?

Per Egipto žemę prakas-

tas Suezo Kanalas. ^įįiRli- 
jos valdonai turi didumą 
Šerų to kanalo kompanijos. 
Anglijos valdonai palaikė 
armiją kanalo srityje, ne
va jo apsaugai, bet tikru
moje viešpatauja visame 
Egipte.

Krikščionys žmonės kal
ba poterius, kad būk Mai
šius išvedė “juos” iš “E- 
gipto namų nelaisvės,” bet 
tikrumoje patsai Egiptas 
yra kitų nelaisvėje.

Arba, . paimkime Iraną 
(Persiją). Tai labai sena 
valstybė. Dabar Iranas 
užima 628,000 ketvirtainių 
mylių ir turi apie 15,000,000 
gyventojų. Šalis skaitoma 
“nepriklausoma,” bet tikru
moje ji neturi tautinės‘lais
vės. Vėlesniu laiku Ąme- 
rikos kapitalistai ir įvplo- 
matai Irane viešpatauja, 
kaip namie. >■

Arabija yra didelė šalis,
užima apie 1,000,000 ketvir
tainių mylių. Gyventojų yra 
apie 10,000,000. šalis labai 
didelių tuštumų ir dykumų. 
Gamta pasidarė rūsti linkui 
žmonių, nes žmonės buvo 
rūstūs linkui gamtos — iš
kirto miškus.

Netenka daug kalbėti 
apie tokias anglų kolonijas, 
kaip Jordanas, nes jis turi 
tik apie pusę milijono gy
ventojų, arba Adenas ar ki
tas.

Arabų šalių valdonai yra 
sudarę Arabų Lygą, kuri 
neva turi rūpintis arabų 
gerove, bet valdonai vieni 
parsidavę vieniems imperi
alistams, kiti kitiems, tai 
jie rūpinasi tik savo as
mens reikalais. Jie tarnau
ja tiems imperialistams, 
kurie jiems daugiau >moka. 
Todėl arabų šalyse dainai 
yra “revoliucijos” — vienų 
užsienio imperialistų pa
stumdėliai nuverčia kitų 
imperialistų pastumdėlius.

Nauja valstybe—Izraelis
Arabai yra semitiškos kil

mės žmonės. Jų Artimuo
siuose Rytuose yra apie 50 
milijonų žmonių. 1948 me
tais atsirado nauja valsty
bė, tai Izraelis — žydų tau-1
tos valstybė.

Izraelis Palestinoje, prie 
Viduržemio Jūros. Tai ma
ža valstybė, turi tik virš 
8,000 ketv. mylių ir 1,500,- 
000 gyventojų. Jo “nepri
klausomybė” taip pat yra 
aprėžta, ypatingai Ameri
kos valdonu galios.

___ 1______ >
Amerikos Viešosios Nuo

monės Institutas Princeto
ne pravedė apklausinėji
mą :

“Dėl kokių priežjsčių 
kai kuriems žmonėms seka
si geriau negu kitiems?”

45 nuošimčiai atsakė, kad 
pasisekimas priklauso nuo 
žmogaus gabumų. 37% sa
kė, kad nuo “laimingų prie- 
.puolių.” T2G sakė, kad nuo 
įgimtų gabumų ir laimingų 
priepuolių kombin a c i j o s. 
Likusieji neišreiškė jokios 
nuomonės.

Kanadiečiai daugiausiai 
kalba telefonais. Eilinis ka
nadietis per metus telefonu 
kalba 389 kartus, eilinis 
amerikietis 382 kartus. Ka
nadiečiai dažniau kalba te-
lefonais, nes jie paprastai 
gyvena labiau išsjsklaidę 
negu žmonės Jungtinėse 
Valstybėse.

Jungtinėse Valstybėse au
ga 1,027 rūšių medžiai, sa
ko Miškų Priežiūros Įstai
ga.
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Laisvoji
Kritikuojant kitų žmonių 

rastųjų reikia tam tikro atsa- 
ko/W<ngiimo. To nepadaro tū
las Vincas Kanape, kuris 
“Vilnyje” Rugsėjo 26-tą išei
na su keista kritika prieš Sus
ninku Jurgį, kurio kūrinys 
“Lietuvos Sūnus—Išeivis” da
bar spausdinamas d a 1 i m i s 
“Laisvėje.”

Vincas Kanapė bara aute
lių, kodėl jis “neatsimena” 
1905-tų metų revoliucijos Lie
tuvoje, kodėl neatsimena to 
ay kito veikėjo, kaip tai, Kap
suko, Prūseikos, Baranausko 
ir Janulio.

Reikia pasakyti, kad Ka
napė, kaip tas iš kanapių iš
lindęs, sumaišo barščius su 
batviniais. Jis neįstengia at
skilti atsiminimų nuo apysa
kos - romano arba kito žan
ro kūrybinio rašto. “Lietuvos 
Sūnus—Išeivis” nėra Susninku 
Jurgio atsiminimai, ir todėl 
ieškoti pas autorių tikslumų 
nėra prasmės.

Ljbai keistas V. Kanapės 
i eikalavimas, kad Susninku 
Jurgis savo vyriausi charak
terį Jurgį parodytų kaip at
menantį Kapsuku, Prūseiką h 
Janulį iš Ukmergės... Ar 
Kanapė mano, kad bile kurios 
Lietuvos dalies piemenukas 
1905-tų metų revoliucijos lai
ku turėjo pažinti bile kurios 
Lietuvos dalies revoliucinį 
veikėją ?

Kodėl piemenukas Jurgis, 
kuris vaizduojamas kaip gy
venęs Pietvakarinėje Lietuvo
je. turėtų pergyventi Ukmer
gėje veikusio Janulio pažintį 
kad ir netiesioginiai?

Dar keistesnis yra Kanapės 
teigimas, kad, kadangi Susnin
ku Jurgis yra vedęs tą ir tą,

Sakykla
to ir to žmoną, jis turėtų ra
šyti apie tą ir tą. Kanapė, 
kaip matyt, nesupranta, kas 
yra slapyvardis. Jei žmogus 
rašo po slapyvardžiu (pseudo
nimu) įsivaizduotą rašinį 
(kad ir paremtą dalimis ant 
tikrovės), kaip prie jo prisi
kabinti, kad jis turėtų į tą 
kūrinį įdėti buvusį vyrą da
bartinės savo žmonos? Jei 
Kanapė suprastų rašytojišką 
etiką, jis žinotų, kad pseudo
nimas Susninku Jurgis tuom ir 
baigiasi, ir ne jo reikalas ži
noti, kas po tuo slapyvardžiu 
rašo, >r tikriausiai ne jo rei
kalas maišytis į asmeniškus- 
šeimyniškus dalykus.

Nežinau, kas tas Vincas Ka
napė, ir priešingai kaip jis 
tai daro, paliksiu jį ramybėje 
po slapyvardžiu. Bet turiu 
pasakyti, kad jo slapyvardis 
pasirinktas tinkamas, nes jo 
raštas tikrai kaip tik atbudu- 
sio ir labai labai susimaišusio 
žmogaus. R. R.

BINGHAMTON, N. Y.
Mirė E. Strakalaitienė
Rugpiūčio 20 dieną mirė 

Eva Strakalaitienė. Paliko 
liūdesyj vyrą George ir sese
lę Barborą Melinskienę Lietu
voje ir čia daug artimų gi
minių : pusbrolius Antaną 
Gaidį ir jo šeimą; taipgi Vik
torą Gaidį ir jo šeimą šiame 
mieste. Palaidota su bažny
tinėmis apeigomis Kalvarijos 
kapinėse. Palydovų susirinko 
nemažai, nors ir darbo diena 
buvo. Palydovai buvo už
kviesti per kunigą E. Krance- 
vičiųį parapijos svetainę ir 
pavaišinti pastangomis Mr. G. 
Strakalaičio. šermenyse da

lyvavo ir iš toliau atvažiavę: 
Dr. G. Butkus su šeima iš 
Upstate New York, Mrs. Sta- 
kienė iš Chicago, Ill. Mat, 
pastaroji yra gyvenusi pas 
Strakalaičius su šeima, kada 
buvo atkviesti iš Vokietijos 
kaipo D. P

Velionė Eva Strakalaitienė 
buvo sukalbama moteriškė. 
Mudvi visados gražiai pasi
kalbėdavome. Ji pirmiau yra 
buvusi Moterų Klubo narė, 
bet per paskutinius keletą 
metų jau nebepriklausė.

Reiškiu širdingą užuojautą 
velionės vyrui ir artimiesiems. 
Velionei gi lai būna amžina 
atmintis.

Svečiai-viešnios
Rugpjūčio 20 d. muši aplan

kė Walter ir Milda Žukai. 
Svečiavosi pas motiną U. Ža
kienę ir tetules, pas P. Ja- 
silionienę ir L. čeponienę ir 
kitus gimines ir draugus. 
Taipgi mus aplankė seranto- 
niečiai Vincas ir Antanina Va
lakai. Džiugu buvo visus juos 
matyti.

Gražiai sveiksta
Drg. V. .Čekanauskas jau 

sugrįžo iš ligoninės po opera
cijos. Ilsisi namuose, 303 
Clinton St. Atlankiau jį. At
rodo gana gerai po tokios li
gos ir operacijos. Tik, žino
ma, dar jaučiasi silpnas. Ims 
laiko, iki visai susveiks.

Josephine

St. Petersburg, Fla.
Mary Bos is po trijų mėne

sių vizitavimo pas dukterį 
Mrs. Adele Limner, gyvenan
čią Montclair, N.J., grįžo į 
savo namus St. Petersburge. 
Ji turėjo puikią atostogą ne 
tik su duktere, bet ir su ki
tomis giminėmis ir pažįsta
mais, gyvenančiais Montclair 
ir Ponnsylvanijoje.

Montreal, Canada Žinios iš
Plumberiai nutarė streikuoti

Miesto plumberiai, negalė
dami susitarti su savo darb
daviais dėl algų pakėlimo, 
slaptu balsavimu nusitarė 
streikuoti už savo reikalavi
mus. Suskaičius balsavimo ba
lotus, pasirodė, kad 98% 
plumberių pasisakė už strei
ką. Tas apima apie 3,000 

Jie priklauso prieplumberių.
Plumbing and Pipefitting In
ternational unijos (TIC-AFL). 
Streikavimo laikui nustatyti ir 
kitus tam reikalus paruošti 
palikta specialiai unijos narių 
išrinktam komitetui,

Jei prisieis streikuoti šios 
unijos nariams, plumberiams, 
tą patį padarys ir. kita dalis 
šios unijos darbininkų, apie 
2,000 plumberių, kurie pri
klauso katalikiškai sindikatų 
unijai.

Unija reikalauja pakelti al
gą po 25c į valandą. Dabarti
niu laiku plumberiai gauna 
$2.00 į valandą.

mė-

Daugiau suorganizuota 
dresmeikerių į uniją

Per paskutinius kelis 
nesiūs moteriškų drabužių
unija, International Ladies’ 
Garment Workers’ Union, su
organizavo devynias 
uniją, kurios krūvoj 
samdo 250
jomis pasirašyta 
tartis 
visas unijines sąlygas, kaip i* 
tose
unija veikia.

šapas j 
sudėjus 

darbininkų. Su 
bendra su-

ir darbininkai gauna

šapose, kur jau seniai

Lietuvos Sūnus —Išeivis
----  -------------- - ——Rašo SUSNINKU JURGISy^r---^———;  =* 

dvi savaites/iki su vieta susipažindavo, 
iki nereikėjo jo vedžioti. Bet mulai re

(Tąsa)
ne tokie mainų mulai. Mainų 

mulai būdavo tokie menkučiai, kad tie
siog galima jų šonkaulius suskaityti, ir 
ne tik suskaityti, o kiekvieną pačiupinė
ti. Bet ir, toks mulas atstojo keturius 
arklius.

Niekas pasaulyje nedirba taip sunkiai 
kaip mulas, ir niekas pasaulyje gal tiek 
neprisikankina, kaip tas vargšas mulas 
kasyklose. Kiek jam teko nukentėti nuo 
tų beširdžių draiverių! Tie jaunuoliai 
mulus su savo rimbais kapodavo be ma
žiausio gailesčio, dar su tam tikru pasi
tenkinimu, lyg mulas tik tam ir būtų 
buvęs susvertas.

Arkliui atlaikyti užtekdavo kanapinių 
virvių, viržlių. Bet nedėkite jų ant mu
lo! Neatsižvelgiant, ar jos bus senos ar 
naujutėlės, mulas tiktai truktelės jas, ir 
jos sutiško, sutrūksta. Mulams atlaikyti 
tai tik geležinis storas retežis.
/O jiems, besisukinėjant, betraukiant 

vežimėlius su anglimi visokiais skerske- 
liais darbovietėse, tai retežiai šlaunis 
taip nubrūžindavo, kad net baisu būvo 
žiūrėti: mėsos šmotai matosi,- kraujas 
laša, o jis eina, traukia, lupa galvą pa- 
brigikęs net tarp pirmagalinių kojų. Jis 
nepasisuks, nepasakys, — man skauda. 
O niekšas jaunuolis rimbu ■ iki kraujo 
jam nugarą kapoja, neatsižvelgiant nei 
į tai, kad gyvulėlis net išsižiojęs, liežu
viu maskatuodamas, lupa, pilną vežimą 
anglies traukia prieš kalną.

Arkliai užmušė daug žmonių. Bet ne
buvo atsitikimo, kad mulas spirdamas 
užmuštų žmogų. Juk ir šventas Juoza
pas ir nėščia Marija, bėgdami nuo Ero
do į Jeruzalę, pasiėmė asilą, mulą, ne 
arklį. Tai jie žinojo, ką daro, žinojo, 
kad asilas bus ištikimesnis, geresnis ne
gu arklys ir toliau negu arklys nuneš. 
Jei žmogus nori, kad arklys jo klausytų, 
tai turi vadelėmis.arba už pavadžių tam
pyti. Ir tampyti gerai, kartais kiek jė
gos leidžia, ir tik kai pražiodini jį gele
žiniu brizgilu, tai tuomet jis priverstas 
klausyti.
v Bet mulai mainose kelią pareiti žino
jo visuomet geriau negu žmogus. Kar
tas Jurgis stebėdavo, kaip veikia trijų 
mulų “tymas”. Jaunuolis pirmam tik 
iš tolo šviesdavo lempute, bet visi trys 
žinojo (puikiai kaip sekti. Mainieriui 
patekus į naują didelę mainą, imdavo

tai suklysdavo.
Liepia jaunuolis mului sustoti, jis su

stoja. Liepė suktis, jis sukasi. Kuriuo 
keliu jam paliepia eiti, jis eina. Jokių 
pavadžių; jokių vadelių nereikėdavo. Bū
davo mainose sukabindavo 10 ar 15 pil
nutėlių anglies vežimukų ir trys mulai 
turėdavo nutraukti juos iki vietos, kur 
perimdavo traukimo motoras. Mulai 
lupa tuos karukus, šlaputėliai, iš jų ga
ruoja lyg iš kaminų, o beširdis prižiūrė
tojas juos visvien raižo, kapoja. Mulo 
dantys stipresnės negu arklio. Bet nei 
savo kankintoją įkąsti, nei jį sutrempti 
kojomis jis nesirengia. Jis dirba žmo
gui nuoširdžiai ir ištikimai ir kenčia iki 
ašarų...

Tai toks yra mulas.

KATASTROFA
/Tai buvo “Glyn Aldin Coal” kompani

ja. Didžiulė kompanija. Ji turėjo ka
syklas po visą Ameriką. Kur tik radosi 
anglies, ten buvo ir tos kompanijos ka
syklos. Vienos mainos, kuriose Jurgis 
dirbo tame miestelyje, buvo ypatingai 
pavojingos darbininkams.

Jos buvo labai gilios, dalinosi į septy
nias gyslas, lyg didžiulis fabrikas į sep- 
tynius aukštus. Tose mainose niekas 
nedirbo su aliejinėmis lemputėmis, nes 
buvo griežtai draudžiama. Visi maini-e- 
riai ir kiti kasyklos darbininkai turėjo 
dirbti su labai tankaus sietuko lemputė
mis. Dar kitos buvo stiklinės ir jų vir
šus buvo labai tankaus sietuko. Tai jei 
su lempa įeini, kur randasi daug dujų, 
tai per sietuką tuojau pamatai kaip vi
duryje liepsnelė plieškasi ir trakši. Tai 
jau tokiame atsitikime skubinki bėgti ir 
lempą nuleisti labai žemai.

Tose mainose dažnai įvykdavo sprogi
mai ir po sprogimų mainos dažnai būda
vo uždarytos ilgesniam laikotarpiui, 
kartais net ant metų ir daugiau. Tai ne 
vienas mainierėlis ten buvo užgriūtas, 
sudegė. Bet tose mainose vežimėliai bu
vo ant vieno tono mažesni. Darbas bu
vo lengvesnis ir mainieriai daugiau už
dirbdavo. Visi tai žinojo, ir nepaisant 
pavojaus gyvybei visi, ypatingai turin
tieji didesnes šeimas, skverbėsi ten gau
ti darbo.

(Bus daugiau)

Pradės asfaltuoti 
Dorchester gatvę

Dorchester gatvės platinimo 
darbas jau eina seniai. Kaip 
žinia, ji bus praplatinta, kad 
palengvinti miesto važiuotę 
Delorimier iki Guy. Tačiau 
iki šiol dar tik pastatai griau
nami, nieko kito nėra daryta. 
Vienok pranešta, kad tuojau 
jau bus pradėta ir asfaltuoti.

Visas platinimo ir išasfalta- 
vimo darbas, manoma, bus • 
pabaigtas tik apie 1956 me- i 
tus ir kainuos apie $10,000,- 
000. :

Miestas gal turės iškeltą kelią

Montreal Metropolitan Com
mission rugpiūčio 19 d. vien
balsiai nutarė, kad projektuo
jamas Metropolitan bulvaras, 
nuo Decarie iki Bourt l’Isle, 
būtų pravestas viršum — iš
keltas (elevated). Jo išbu- 
davojimas, apskaičiuo j a m a , 
kainuotų apie $35,000,000. 
Taipgi galimas daiktas, kad 
kai kuriomis vietomis važiuo
jantieji automobiliais turės 
mokėti mokestį. Bet šitokią 
mintį kai kurie komisijos na
riai jau dabar neigia.

prieš vedybas

Skruibis ruošiasi
gyvenimui. Ta

I Pagerbtas

Albertas 
vedybiniam

i proga, jo švogeriai bei arti-
Imieji draugai rugpiūčio 19 d. 
surengė jam pagerbtu ves. Jo 
vestuvės įvyks rugsėjo mėne
syj, su1 Anele Labūnaite.

MIRĖ
Rugpiūčio 20 d. mirė Rosa

lia Astyliūtė, sulaukusi 72 me
tų amžiaus. O rugpiūčio 25 
d., Notre Danio ligoninėje, 
mirė Petronėlė Hanna - Janu
šytė (Izidoriaus Janušio duk
tė), sulaukusi 38 metų am
žiaus, palikdama 
čius kūdikius, 
don.

Abi velionės 
šv. Kazimiero 
i tyčią, 
pinėse.

du našlai- 
Trudy ir Gor-

palaidotos per 
parapijos baž- 

Cote des Neiges ka-

Statysime dar geriau
VILNIUS. — Aš dirbu sta

tyboje. Dabar statome nau
jus “Elfos” fabriko gražius 
gyvenamuosius namus darbi 
n inkams, valgyklą. Ne kartą 
mes, statybininkai, pasikalba
me tarpusavyje apie tai, kaip 
atrodė ši vieta prieš dešimt 
metų. Tada aplink stūksojo 
griuvėsiai, apgriauti namai. 
Atėjo žmonės ir karštai ėmė
si darbo. Dabar čia stovi di
džiulis elektrotechnikos fa
brikas. Iškilo kiti pastatai.

Lengvėja mūsų darbas. Me
chanizuojami sunkūs procesai, 
veikia bokštinis kranas, tin
kavimo agregatas ir kiti me
chanizmai. Tai mums pade
da gerta u ir našiau dirbti.

Vilniaus išvadavimo dešim
tąsias metines mes pažymime 
su naujais laimėjimais. Bri
gada kasdien savo užduotį 
viršija pusantro karto.

Mano pačios darbas — ne
sudėtingas. Esu pagalbinė 
darbininkė. Tačiau ir nuo pa
galbinių darbininkų priklauso 
statybų sėkmė. Svarbu lai
ku paruošti reikiamas medžia
gas, jas pateikti. Noriu, kad 
mano darbu draugai būtų pa
tenkinti. Savo išdirbio nor
mą kiekvieną dieną Įvykdau 
iki 150 procentų.

Lietuvos
tyvinės detales iš cemento na
mų papuošimui nėra labai 
praktiškos ir gražios. Mask
vos, Leningrado, Kijevo, Mins
ko architektai jau kelinti me
tai sėkmingai toje srityje ce
mentą pakeitė degintu moliu 
—keramika.

Kauno Valstybinis projek
tavimo institutas šioje srityje 
padarė pirmuosius žingsnius. 
Jaunas architektas Mikėnas 
Stalino prospekte statomam 
penkių aukštų gyvenamajam 
namui suprojektavo fasadą, 
papuoštą meniškomis archi
tektūrinėmis detalėmis, paga
mintomis iš degto ir pavaš- 
kuoto molio. Architekto pro
jektą realizavo Kauno “Dai
lės” fabriko kolektyvas, kiwis 
sėmingai atliko tos rūšies pir
mąjį darbą.

Dail. V. Miknevičius

bazę geriausia organizuoti. ~ 
Be to, instituto darbuotojai 

surengė 2 mokslines ekspedi
cijas Vakarų Lietuvos rajo
nuose galvijų bruceliozes it 
naujų tipinių gyvulinkystės 
pastatų tyrimo plausimais. 
Moksliniai darbuotojai nusta
tė geriausius šieno džiovinimo 
būdus vietos sąlygomis, suda
rė atskiroms respublikos zo
noms žaliojo konvejerio sche
mas. Su 111 kolūkių, 18 tary
binių ūkių, o taip pat su 27, 
MTS zootechnikais instituto 
kolektyvas sudarė kūrybinio 
bendradarbiavimo sutartis.

A. St&nkūnavičius

Instituto ekspedicijos 
j kolūkius

Šiomis dienomis į Vilnių su
grįžo grupė G y vulinkystės ir 
veterinarijos instituto moksli
nių bendradarbių, dalyvavusių 
kompleksinėje ekspedicijoje 
respublikos Vakarų zonai 
(Žemaitijai) tirti. Aplankyti 
Mažeikių, Skuodo, Telšių, 
Kretingos, Plungės, Varnių, 
Rietavo rajonai, kur buvo ti
riamos kolūkių gyvulinkystėš 
fermos. Buvo nustatinėjama 
kokias gyvulinkystės šakas 
tikslingiausia vystyti atskiruo
se rajonuose, kokią pašarų

I

dirbtuvės kartu

Archeologines ekspedicijos

VILNIUS. — šiemet ypatin
gai plačiai vykdomi respubli
kos istorinių - archeologinių 
paminklų tyrinėjimai. Ba
landžio mėnesį pradėti kasi
nėjimai Trakų salos pilyje, 
surišti su restauraciniais-kon- 
servaciniais darbais. Baigia
mas atkasti priešpilio šiaurės 
vakarų bokštas. Nuo gegužės 
19 dienos vyksta kasinėjimai 
Kauno pilyje. Juos vykdo 
Mokslinės - restauracinės ar
chitektūros
su Kauno Valstybinio dailės 
muziejaus archeologais.

Gegužės mėnesio antroje 
pusėje Mokslų akademijos Is

torijos ir teisės institutas at
liko Veršvų kapinyno, Kau
no miesto teritorijoje, kasi
nėjimus. Atidengta eilė IX- 
XII amž. degintinių kapų ir 
griautinių žirgų palaidojimų. 
Šiomis dienomis instituto dar
buotojai atliko žvalgomąją 
arrcheologinę ekspediciją. Su
rinkti duomenys apie Alytaus, 
Veisiejų, Simno, Kalvarijos, 
Marijampolės ir Prienų rajo
nų archeologinius paminklus. 
Atlikti 46 piliakalnių mata
vimai, surinkta daug kerami
kos iš gyvenviečių prie pilia
kalnių.

šiuo metu Mokslų akade
mijos Istorijos ir teisės insti
tutas vykdo archeologinius 
tyrinėjimus dar trijose vieto
se. Tęsiami Nemenčinės pi
liakalnio tyrinėjimai, kurie 
buvo pradėti 1952 m., ir Ka- 
pitoniškių pilkapių, Kaišiado
rių rajone, tyrinėjimai. Be to, 
kartu su Kauno Valstybiniu 
dailės 
akmens 
Varėnos ir Druskininkų rajo- j 

i nuošė

muziejumi 
amžiaus

vykdomi 
stovyklų

tyrinėjimai,.
A. Tautavičius

Nauji 
namų

KAUNAS. — Tarybiniai ar
chitektai kasdien ieško naujų 
priemonių gyvenamųjų namų 
statybai pagerinti, juos pa
daryti patogesniais ir dailes
niais. Seniau vartotos dekorą

gyvenamųjų 
papuošimai

MATTHEW A
BUYUS

1

H

Worcester, Mass.
Tai jau susilaukėme rugsėjo mė

nesio, kuris atnešė ir Darbo Dienos 
šventę. Kartu primina mums, 
jau baigiasi šilta vasara. T 
bo Dienos šventės proga, 
Sept. 4, 5 ir 6 dienomis, 
Sūnų ir Dukterų Broliška 
rengia pokilj. Taigi kviečia 
atsilankyti į Olympia Parką 
grožėti besibaigiančia vasara ir/kar
tu būsite pavaišinti skaniais uękan 
dižais ir palinksminti gražia riVųzi 
ka. —Rengėjai,

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

kad 
r 

rugsėjo 
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asi*

> 426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Ruošiasi naujiems mokslo 
metams

Šilalė — Rajono, vidurinės, v 
septynmetės ir pradinės mo
kyklos pradėjo ruoštis nau
jiems mokslo metams;, remon
tuoti patalpas, inventorių,, įsi
gyti . naujo inventoriaus, mok
slo vaizdinių priemonių.

Remonto darbus jau užbai
gė Varsėdžių. Nevočių ir Jo
naičių septynmetės mokyklos, 
čia perdažytos klasės, Įsti
klinti langai, perdėtos grin
dys, atremontuotos krosnys, 
suolai. »•

Jaukiai įrengtose ir gerai 
atreihontuotosc mokyki ose 
galės mokytis Pajūrio, Tūbi
nių ir kai kurių kitų apylin
kių darbo žmonių vaikai.

S. Bauža

SKELBKITeS LAISVftJE
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WORCESTER, MASS

Massachusetts Lietuvių Rudeninis

Rengia L. L. D. 11-ta Kuopa

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 Brooklyn© 

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

dalykėlių programai.

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

pasiliksminti.

Vynai
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$4.00Room - double bed

Rašykite ar telefonnokite dėl rezervacijų

3 psi.—Laisvė (Liberty)- Penktad., Rugsėjo (Sept. 3,195^

Day 
$7.00

Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

Room - two double beds

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Dinners

Alus Short Orders

Sandwiches

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

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos-už kambarius: 
Week 
$30.00 
$27.50 
$22.00

Ono
One Room - one double bed, one single bed - $5.50
One
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tuviai menininkai ruošia pir
mąjį šį sezoną išstojimą su 
paroda dailės kūriniu ir su 
dainų ir muzikos programa, 
įvyks rugsėjo 19-tą, per visą 
dieną ir vakarą, Liberty Au
ditorijoje, 110-12 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, X. Y.

Programą paskelbs vėliau, 
šiuomi tiktai prašo visus re- 
zervuotis tą dieną jiems. Taip
gi prašo visus turinčius dailės 
kūriniu suteikti juos išstaty
mui parodai. Pageidauja turė
ti eksponatu .turtingą rinkinį, 
kad atėjusiems parodos maty
ti būtu ko pasižiūrėti ir kad 
būtu i-š ko parinkti eksponatu 
pasiuntimui į visasaiiškąją lie
tuviu dailės parodą, kuri 
įvyks Cnicagoje spalio 12-17 
dienomis.

N-ė

Bronxe prie Hunter ir Stil
well Avės, audros sudarytas 
potvinis ne tik pripildė skie
pus, bet irPant gatvės buvo 
kelios pėdos vandens.

Angliškosios dėrbinin- 
ky spaudos piknikas

Progresyvūs anglų kalboje 
spaudos leidėjai rengia nepa
prastą pikniką, šio mėnesio 
19-tą. Jam pasamdyta moder
niška Camp Midvale, N.J., 
esanti netoli Pattdrsono.

Vieta ypatingai patraukli 
jaunimui ir sjnagi visiems, nes 
yra maudynėms prūdai, plau
kiojimas valtimis, vietos žve
joti, daugeliui sportų aikštės 
ir priemonės, lavintų asmenų 
prižiūrimos žaismės vaikams. 
Taipgi jau paskelbti keli žy
mūs dainos ir muzikos artistai 
meno programai.

Pikniko rengėjai valgių tu
rės visokių savo. Tačiau, kam 
to neužtenka, kempė turi savo 
šaunų restoraną, nes ten vasa
roja keli šimtai gamtos mylė
tojus kas dieną. Newjersie- 
čiams piknikas arti ir patogu 
nuvažiuoti. Tačiau iš New 
York o irgi nuvyks tūkstan
čiai svečių.

DIDŽIOJO NEW YORKO 
VISUOMENES ATYDAI

Laisvės direktorių Taryba nutarė su pramoga 
pradėti vajų gavimui Laisvei naujų skaitytojų. 
Kaip visada, vajus prasidės su 1-ma diena spalio 
mėnesio. Taipgi 3-čią>dieną spalio brooklyniečiai 
turės bufetinius pietus su dailia koncertine pro
grama ir tai bus pradžia vajaus.

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 apvaikščiojame Dienraščio Laisvės 35 
metų sukąktį. 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, jog 
įvertinate apšvietą, branginate dienraštį Laisvę.

Bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.

Laisvės A (Įmini s traci ja.

Darbiečiy konvencija, 
mitingas rugsėjo 23 d. ■r'

American Labor Partijos 
vykdantysis komitetas paskel
bė, jog kandidatams pastatyti 
(nominacinė) konvencija atsi
bus šio mėnesio 23 d., Man
hattan Centre. New Yorke. 
Pastatys kandidatą į valstijos 
gubernatorių ir kitoms valsti
jos pareigoms.

Tą patį vakarą ii* tose pat 
salėse įvyks kandidatų prista
tymo publikai masinis mitin
gas. ALP nominatoriai-delega- 
tai susirinks 6:30 vakaro. Ma
sinis mitingas prasidės 8 vai.

Komitetas skelbia, jog tir 
kietai jau gaunami visuose 
ALP klubuose.

Laivakroviai reikalaus 
po 10 centų priedo

International Longshore
men’s Association (ILA) 100 
asmenų komitetas buvo susi
rinkęs nustatyti algų skale. 
Nutarė reikalauti po 10 centų 
per valandą mokesties priedo 
algoms ir po 3 centus pridėti 
į gerovės fondą. Taipgi reika
laus, tą viską pridėti ir už 
praėjusį laiką nuo 1953 motų 
spalio pirmos dienos, kada 
pasibaigė laivakrovių senasis 
kontraktas. Naujojo kontrak
to reikąlau.ja 2 metams.

Demokratai pritariu 
legalizuoti “belus”

Jaunųjų demokratų organi
zacija skelbia, kad ji užgiriu 
pasiūlymą leisti referendumu 
balsuoti legalizavimą “botų” 
ir bendrai loterijų. Sako, jog 
tai užgiriu kaip priemonę gau
ti valdžiai daugiau pajamų.

New Yorko Miesto Baletas 
pradėjo 14-tą savo programų 
sezoną City Center, W. 55th 

iSt., New Yorke.

Didžiuli Jonai, eik 
greičiau spaviedotis!

Vienas geras williamsbur- 
gietis, susitikęs mane andai 

įsakė, kad Didžiulis Jonas pa- 
įsitrauk.s iš social-demokratu 
! centro sekretoriaus vietos, nes 
Į jam ir ten jau darosi ankšta, 
j Sako, lasai Jonas labai nusi- 
Hiakino, ba jis Tysliavą padu
bę komunistu, Glavecką, Tiš
ko ir Kundrotą-—socialistiškais 

l fašistais, o Cinkų ir Ubarą 
j -—tautiškais fašistais. Na, o 
j tuos visus kriaučius, kurie už 
i Joną nebalsuoja, jis padare 
i komunistiškais fašistais. O Jo
nui padeda žmones taip va- 

Į (tinti jo zipkė.
Neseniai įvyko socialdemo

kratų 19 kuopos ir centro po- 
!sėdis, įvyko kaž kokioj salėj, 
už kuria reikėjo mokėti $10. 
Posėdyje dalyvavo keturios ar 
penkios asabos. Jonas ten (la

ive raportą. Pranešė, kad jis 
i prenumeruoju visus lietuviš
kus laikraščius, įskaitant Lais- 

I vę ir Vilnį, ir reikalavo,. kad 
centras turįs jam sumokėti už 

' prenumeratas. Kai jo paklau
sę kam tau reikia tiek daug 

į laikraščių, tai Jonas atsakė : 
j man jie reikalingi, ba aš no- 
I riti žinoti, ką ji? apie mane 
i rašo,—aš noriu “atmušti me
lus.” Bet iš tikrų.jų .jis .jokiu 

Imelų neatmuša, o tik per Ke
leivį išbjauroja kriaučius, ku
rie už jį ir jo kliką nebalsuo
ja. Jonas sako, kad .jis turįs 

; ir telefoną. Įsitaisęs, ir kitokias 
marnastis. Už viską reikalau- 

1 ja. $80, ir dar priduoda bilus, 
kad centras užmokėtų už jo 
ir ’tesės kelionės išlaidas, ką 
važiuoja pas Spūdį į LDD mi
tingus.

Kai centro nariai išgirdo 
tokius Jono reikalavimus, tai 
ant jų galvų net plaukai pa
sišiaušė. Su Jonu ten nieks 
rimtai nesiskaito ir tai parodo, 

: kad Jonas, visiškai nusmuko, 
šitam eks-komnnistiii ir per
krikštui socialistui prisiartina 
galas kelio.

Dabar didžiuliui Jonui ir jo 
prisiegai tepasiliko vienas ke
lias: eiti pas Balkūną ir iš vi
so gyvenimo išsispavėdotl, 
kad gauti griekų atleidimą ir 
kad būtų priimtas į parapijo- 
nų skaičių.

šitokių dalykų man pasako
jo tasai senas williamsburgie- 
tis apie didžiulį Joną-macha- 
molą, lietuviškų kriaučių plū-

I d i ką ir jo prisiegą.
Viskas

Ragino valdžią tirti 
pieno pabrangimą

Rugsėjo 1-mą, jau trečiu 
kartu šią vasarą, pakeltos pie
no kainos.

Kompanijoms paskelbus ši 
paskiausią pakėlimą, Brookly- 
no demokratas valstijos sena
toriais Arthur Low kreipėsi į 
Miesto Tarybą, paragindamas 
tyrinėti pieno kainų kėlimo 
priežastį.

Low atstovauja 13-jį sena
toriui distriktą, žinomą kaipo 
Red Hook, apgyventą darbi
ninkų ir biednuomenės. Tiems 
žmonėms kožnas pakeliamas 
centas reiškia didėjantį neda- 
teklių, o daugeliui ir alkį. 
Pieno kainų kėlimas ypačiai 
skaudus turintiems mažus kū
dikius ir mažus uždarbius.

Svarbus bolininky 
mitingas

Antradienio vakarą, rugsė
jo (Sept.) 7 dieną, Liberty 
/auditorijos restaurane .įvyks 
bolininkų susirinkimas. Čia 
bus suformuojamos bolininkų 
grupės pradėjimui žieminio 
sezono rungtynių. Visi buvę 
bolininkai, taipgi ir naujokai 
kviečiami dalyvvauti. Pra
džia 8 vai. vakaro.

Berniukus išgelbėjo 
helikopteriu

Ką reiškia jaunai energijai 
audros! Nieko, visiškai nieko!

Smarkiems vėjams tebeū- 
žaujant antradienio vidurdie
nį. du broliukai, 11 ir 12 mo
tų,radę netoli Belt Parkway, 
Brooklyne, paliktą ar vandens 

Gera proga 
ti į vandenį, 
nei nepajuto, 

kai nuslugstanti srovė ir vėjas 
pradėjo juos nešti į atvirą jū- 
lą. Tai mačiusieji pašaukė 

Jie buvo jau už my- 
kranto kai policijos

nuo

pagalbą, 
lies nuo

Pakrikus šeimai, dinge / v-/
ryžtingumas kovjoti

Į metų,
M i‘s. V i r g i n i a II c rm an n, 

. rasta mirusi prie 
apartmentinio 

Drive,

15 
aukštų apartmentinio namo 
370 Riverside Drive, Now 
Yorke. Jos bateliai ir ranki
nukas rasti ant 
go, nors ji tenai

Menama, kad 
kiti sunkumai pakirto buvu
sios energingos moters jėgas 
kovoti už gyvenimą. Būdama 

mė
nuo 
Ko-

to namo sto- 
negyveno.

gailestis ir

dviejų mažamečių vaikų 
tina, gyvendama atvirai 

j vyro, .ji studijavo Hunter 
iegi.joje gauti BA laipsnį, 

jojusį rudenį jos dukrytė mirė 
j po tonsilių operacijos, o 14 
įmetu sūnelio ji taipgi neturė
jo išgalės pati prižiūrėti, jis 
gyveno pas .jos motiną kitame 
mieste, šiais neramiais laikais 
tas taip pat kūle jos neramit- 

imą, išsisėmė jėgos ir kantry-

Brooklyno foundrėje nulie
ta bronzinė statula atžymė- 
jimui pergalės ir iškėlimo vė
liavos ant Two Jima karo 
prieš fašizmą metu. Esanti di
džiausią tos rūšies statula 78 
pūdų aukščio, sverianti 100 
tonų. Ją statys Arlington 'rau
linėse Kapinėse.

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
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PRISTATO Į NAMUS
Tel. EVergreen 4-8842

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

i Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: EVergreen 4-8174

LINKI U LINKSMŲ. SVENČ1Ų!

Montrose Liquor Storesne
FAVORED BRANDS OF

WINES, LIQUORS AND CORDIALS
Didelis pasirinkimas įvairių likerių

Sidney Lazarus
Savininkas. — L-5254

New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y
, .(Prie Broadway arti Hewes St.)

į Paskyrė kriminalybiu 
tyrinėtoją

Majoras Wagneris įgalino 
savo pavaduotoją (Deputy 
Mayor) Henry Epstein ben
drai su policijos komisijonie- 
riu tyrinėti, “kuriose miesto 
dalyse esama daugiau krimi
nalybiu i)1 polinkio į 
Tai patyrus, bandyti 
to priežastis.”

Majoras priėjęs 
jog kartą “mes

blogą.” 
“surasti

išvados, 
turime išsi

dirbti koordinuotą programą.” 
Gi programa turėtų būti “aiš
ki, pastovi ir neduplikuota.”

Pabėgusių nuo tėvų apsives
ti Islip jaunuolių pora nebūsią 
baudžiami, nes piniginių pra
sikaltimų nebuvę, o tėvai at
sisakę kaltinti. Taipgi medika- 
lis tyrimas nustatęs, kad mer
gaitė lytinių santykių neturė
jusi, negalima esą kaltinti iš
tvirkavime.

vandens. Ant Northern 
palikti 

apsemti auto-

Rugpiūčio 31-mą audroje 
daugelis Queens gatvių buvo 

1 uždarytos trafikui dėl pakilu- 
j šio 
j Blvd keliose vietose 
■ veik iki stogo 
I mobiliai.

Jeannette Bennett, 25 
tapo suimta ant pėstininkų 
to prie East River po to 
ji pati pranešusi policijai, 
eis nusižudyti. Ją rado sėdin
čią ant tilto tvoros ir nugabe
no į ligoninę.

m., 
Li
kai 
jog

Spaudoje skelbia, kad mies
tinė valdžia tyrinėja miestui 
taksų iš korporacijų surinki
mo įstaigą. Esą įtarimų, kad 
tūli taksų surinkėjai vykdo 
1< i c k b a c k s u o k a 1 b i u s.

iNcw Yorko valstijoje susir
gimų vaikų paralyžiumi šie
met pusiau mažiau, negu per
nai tuo pat laiku buvo. Tki ga
lo rugpjūčio šiemet buvę 405 
susirgimai ta liga.

Pelnė /pas demokratus, 
pelnysis ir dabar

Brooklyniečiai Charles Pu
nia ir Israel Orlian yra tarpe 
tų, kuriuos Senatinis Banking 
Subkomitetas minėjo kaip pa
sidariusius neteisėtus didelius 
pelnus. Jie gavo iš valdžios 
neteisėtais būdais dideles pas
kolas statyboms.

Ij'adymuose parodyta, kad 
jie susižėrę $4,647,000 tais 
neteisėtais būdais. Tas faktas 
buvo stipriai atžymėtas ir 
spaudoje kaip įvykęs laike 
Tru mano a d m i n i str a c i j os.

Manytum, kad jie dabar aš
triai pabaudžiami, ar ne?

Dabartinis republikonų kon- 
troluojamas Federal Housing 
Authority leido jiems sujungti 
į vienvaldišką fiimią tuos jų 
įsigytus neva kooperatyvus, 
kurių, šėrininkai nėra ^aviniu
kais. Tie kooperatyvai yra 
įkainuoti $5,946,000. Pagal tą 
sumą jie galės imti iš apart- 

jmentų 6% % pelno. Dabarti- 
i nis FILĄ garantuoja jiems 
' mortgičiui paskolą iš banko. 
Taip “nubausti” jie galės drą

siai ieškoti naujų vietų nau
jam pelnui.

New Yorko miestas tikisi 
sekamais 18 mėnesių išleis
ti $389,734,353 didžiosioms 
miestinėms statyboms. Tame 
neįskaitomos privatinės staty- 

: bos.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienj, rugsėjo 7 d., Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime, ir kurių duo
klės neužmokėtos, malonėkite užsi
mokėti. —Valdyba.

(172-173)

RICHMOND HILL, N. Y.
L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 

jvyks trečiadieni, rugsėjo-Sept. 8d., 
prasidės 7:30 vai. vakare, Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic Avė. 
Visi nariai malonėkite susirinkti.

Valdyba.
(172-174)

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei nauju skaitytojų. 
Laisves kaina $8.00 metams.

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

' ........ ............... "| ' ' I

IT ' TONY’S '
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas 1

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.

Receptų Specialistai:

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

14 pusi. Laisve (Liberty) PenktacL, Rugsėjo (Sept. 3, 1954

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBINI N KR— ViRfcJ A
L. I. Ranchhouse. 1 vaik^V guolis 
vietoje. Atskiras kambarys! va 
maudynė. Visi moderniniai patogu
mai. Gera Mokestis, $40 Pradžiai. 
Reikalingi vėliausi plaitD paliudiji, 
mai. .

Tel. Roslyn 3-6089
(169-1751

NAMŲ DARBININKf:
Bali a, su charakterio paliudijimu, 
mylinti vaikus, guolis vietoje, at
skiras kambarys ir maudynė. SHX) 
j mėnesi.

Tel. STerling 8-1620 
(169-175)

OPERATORES

Patyrusios prie suknelių 
$6.75 Line

LOR—AINE
2704 White Plains Ave., Bronx 

Allerton Ave. Sta.
Tel. OL. 3-0888

(170-172)

NAM Ų DA RBI NIN K f:—VI Rft J A 
Puikiausias Darbas—Gera Mokestis. 
Naujas namas, elektriniai įrengimai, 
su geriausiais vėlesniais paliudiji
mais. Atskiras kambarys ir •(maudy
nė. Yra kiti darbininkai, len^i skal
biniai. 3 vaikai.

Great Neck 2-5207 A
>770-173)

NAMŲ DARBININKf:
Paprastas žydiškas valgių gamini
mai, 4 suaugę, guolis vietoje, atski
ras kambarys, gražus kambarys su 
maudyne. Visi įrengimai elektriniai. 
$180—$200 į mėnesį. Linksma na
mų atmosfera. Patyrusi, su paliudi
jimais.

Saukite: NA. 8-4189
(172-175)

ABELNAI NAMŲ DARBININKf: 
i

Viduramžė moteriškė dėl šeimos 3 
suaugusių. Puikiausios darbo sąly
gos. Atskiras kambarys ir maudy
nė. Telefonuokite:
BO. 3-5514. Bile rytą tarpe 8 ir 9 v.

(171-177)

NAMŲ DARBININKf:
Priežiūrai 2 metų vaiko. Guolis vie
toje. Mažas apart mentas, nereikia 
valgių gaminti. Geri Namai, šau
kite Rytais ar Vakarais:

FR. 4-2456
(171-174).

MALE and FEMALE

PORA
Butler-Hcuseman. šie!, ą tiek vai

ravimo. Virėja—kambarių ^varky- 
toja. 3 suaugę šeimoj. Vieta,'Deal, 
N. J. Darbas apskritiem metam. 
Turi mokėti angliškai. Malonėkite 
smulkmeniškai aprašyti patyrimus 
angliškai. t Adresas: Box A31, 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 
Į3arko. Tikrai gražus namas — par
duoda prieinamai, šaukite savinin
ką.

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 užėmimui. 3 
miegrūmiai, porčiai 100 fronte 165 
užpakalyje. -Pakankamai žeme.*, per
darymui ant 2 šeimų. IV. 3-6/37.
Geras pirkinys. Taipgi pageidauja
mas kambarys išnuomavimui, pas 
puikią moteriškę. Labai patogūs na
mai.

(168-174)

BRONX, N. Y.
4140 Paulding Ave. Parsida^a gra
žus moderninis 6 rūmų namas. Gali 
būti perdarytas į 2 šeimų namą. Ge
ra transportacija, arti visko, priva
tinių rezidencijų vieta. Ištaisytas 
skiepas, prašo $16,900. Porčiai iŠ 
priekio ir iš užpakalio. Gera biznio 
proga. Galima išrandavoti skiepą ir 
garadžių. šaukite bile laiku.

Tel. OL. 5-0011

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

3—BAY
Gas Station, Complete 

Žemutiniame Westchester 
$25,000

Pinigais arba Išmokėjimais 
Sutaisome

Tel. PEIham 8-9712
(167-173)

Parsiduoda Rakandai ir Išsinuomoja 
Apartmentas. Miegrūmio setas — 5 
kavalkų, šviesaus klevo, moderniš
kas, R.C.A.T.V. 21 col., uždaromis 
durimis su daugeliu knygom lentynų 
ir didelis rinkinys knygų ir enciklo
pedija. Geras pirkinys greitai par
duodamų rakandų dėl 4 kanįjiarių. 
Parsiduoda visi kartu prieinama 
kaina. Ten taipgi yra laba/‘pagei
daujamas 4 rūmų apartmentas iš
nuomavimui.

Šaukite bile laiku: CY. 4-9626
(172-173)




