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KRISLAI
Pradeda atsispirti.
Du prisipažinimai.
Ir man norisi “verkti.” 
Apie mieles ir protą. 
Irgi laimėjimas.

Rašo A. Bimba

Jo alkūne sužeista . .

McCarthy ligoninėje 
-«nutrauks debatus?

.1*1 k (*lint i metai Čiango 
laivai trukdo Kinijos prekybai 
'su užsieniu. Daugeliui buvo 
neaišku, kodėl didžioji Kinija 
nieko tiems laivams nedaro.

Bet atrodo, kad dalykai tu
rės pasikeisti. 'Vienas didžiulis 
iš amerikiečiu gautas čiango 
laivas jau atsigulė ant jūrų 
dugno.

Kinija pradeda kovoti su 
čiango piratizmu (plėšikavi- 
nu).

Kunigas J. Prauskis buvęs 
KoiSjoje ii’ turėjęs pasikalbė
jimą su laikraštininku čangu.

Č anga s pasakęs: “Mes no
rėjome jėga sujungti (Siauri
nę ir Pietinę Korėją), bet 
Jungtinės Tautos— nenorėjo.”

Tai prisipažinimas numerio 
pirmo. Tai reiškia, kad S.vg- 
man Rhee išprovokavo kara.

Taip mes visuomet manėme 
apie Korėjos karą, į kurį Tru- 
manas buvo įtraukęs ir mūsų 
kraštą.

Prisipažinimas numerio an
tro: I|^\ęe režimo terorui ne- 
pavyfc^ Pietinės Korėjos žmo
nių valią sunaikinti. Čangas 
pasakęs, “kad ir Pietinėje Ko
rėjoje tarp intelektualų yra 
linkusių į raudonumą, bet jie 
negali pasireikšti.’’

Pasireikš, nebijokite.

Giliai, labai giliai atsidusęs 
Grigaitis sustena. “Kerstenas 
prakišo... mes negalėjome jo 
kandidatūros išgelbėti...’’

Net ip man jau norisi verkti 
kartu su Pijumi ir visais ma- 
kartistais. Koks baisus nuosto
lis. “Lietuvos vaduotojų’’ ra- 
ketui skaudžiausias smūgis.

To smūgio aptarimui, ma
tyt, šiomis dienomis New Yor
ke buvo sušauktas Amerikos 
Lietuvių Tarybos 
m as. Nutarimų dar

suvažiavi- 
nematėme.

save ir kiBen. Babrauskas 
tus tos pačios klasės pabėgė
lius vadina mielėmis. Girdi, 
“mes tų mielių atsigabenome 
tiek, kiek jų buvo pakanka
mai visai Lietuvai.’’ Mielių gi 
“saujfi, sukelia mirusių miltų 
kubir^.”

Bėda su miltais. Nėra mil
tų, nėra tešlos, nėra ką už
raugti. Amerikos lietuviai 
griežtai atsisako būti 
“mirusiais miltais.’’

tais

Ne tik senieji imigrantai 
pradeda atsipeikėtų bet ir di- 
pukai, matyt, grūmoja Bab- 
rauskus palikti generolais be 
armijos.

Babrauskas už galvos susi
dėjęs rankas saukia:
x “šimtas rašytojų, šimtas 
žurnalistų, šimtas profesorių, 
Šimtai visokių menininkų, ku
nigų, mokytojų, teisininkų, 
daktarų — tai negirdėta kari
ninkų (generolu) armija... 
l!k ar nepritrūksime eilinių 
karių ?”

Turime mielių, turime gene
rolų,{bet neturime armijos ir, 
pridMsime, proto. Klaikiau nė

“Ukrainiečiai pripažįsta Vil
nių Lietuvai,’’ džiaugiasi kle
rikalų spauda.

Bet su lenkais dar vis esą 4 '

Washingtonas. — Į deba
tus senate apie McCarthy‘o 
pasmerkimą staiga įsimaišė 
naujas faktorius: pats Mc
Carthy pasišalino ir pasi
davė ligoninėn. Jo aiškini
mas yra toks: jam skauda 
alkūnę, o ji jam skauda, nes 
buvo perdaug bičiulių, ku
rie smarkiai krėtė jo deši
ne ...

McCarthy dabar randasi 
Bethesda laivyno karinėje 
ligoninėje. Sakoma, kad jis 
ten pasiliks kelias dienas.

Tuojau po to, kaip buvo 
paskelbta, kad pats McCar
thy pasitraukė į ligoninę, 
makartistiniai sena toriai 
pradėjo kalbėti apie reika
lą nutraukti sesiją. Tas 
reikštų, kad McCarthy pa
smerkimas būtų atidėtas 
bent kelioms dienoms. Yra 
nuomonių, kad McCarthy’o 
pasekėjai to labai nori, nes 
tas įgalintų juos tęsti para
šų rinkimo vajų ir prireng-’____  ___ o__
ti naujus manevrus pačia-į konferenciją° apie taikingą 
m: __ > atominės jėgos vartojimą.

5 Višinskis kalbėjo genera- 
1 lines asamblėjos saugumo 
ir politinei komisijai. Jis 
sakė, kad planas sudaryti 
tokią komisiją Sovietams 
“pilnai priimtinas.” Tas 
planas numato, kad į komi
siją įeis Jungtinės Valsty
bės, Tarybų Sąjunga, Bri
tanija, Francūzija, Kanada,

me senate. i
Vakar senatorius Welker I 

iš Idaho baigė ilgą kalbą, i 
kurioje jis gynė senatorių 
McCarthy. Senatorius Dirk- 
senas buvo planavęs šian
dien (ketvirtadienį) patiekti 
kompromisinę rezoliuciją, 
kuri McCarthy! švelniai 
papeiktų vietoje jį pa- 
smerkti-cenzuruoti.

Bet laikraščiui einant 
spaudon dar nebuvo aišku, 
ar senatas priims nutarimą 
visai pertraukti debatus, iki 
McCarthy galės grįžti iš li
goninės.

Senatoriai Jenner ir Case 
stoja už sesijos pertrauką. 
Senatorius Knowlandas, vy
riausias reakcinių republi- 
konų frakcijos vadas, ket
virtadienio rytą sakėsi dar

Britai bijo Mala jos 
/‘jaunų velnių” grupių

Singapore. — Britų ko- 
misionierius Sir Donai 
MacGillivery sako, kad ko
munistai organizuoja taip 
vadinamas “jaunųjų velnių 
grupes.” Tie “jauni vel
niai” tai berniukai kokios 
14 amžiaus ir jų uždavinys 
yra veikti kaip pasiuntiniai 
ir žvalgai su partizanais.

Sir MacGillivery dar sa
kė, kad komunistai pasku
tiniu laiku veda labai smar
kią agitaciją tarp vidurinių 
mokyklų jaunimo.

negalima susikalbėti. Paga
liau ir gudai pradėję prie 
Vilniaus kabinėtis.

Čia kalba eina apie pabėgė
lius? Jie derasi dėl Vilniaus 
kailio, kurio patys neturi ir 
kurio niekuomet daugiau ne
bevaldys.

Vilnius pastovai ir ant visa
dos padarytas Lietuvos sosti
ne.

Mūsų klerikalai turėtų su
sirasti pelningesnį užsiėmimą, 
negu derėtis ir ginčytis su 
lenkais, gudais ir ukrainie
čiais dėl Vilniaus.

neapsisprendęs.
Kai kurie senatoriai lai

kėsi nuomonės, kad McCar- 
thy’o advokatas ir jo rėmė
jai senate gali vesti jo gy
nimą ir nėra, reikalo 
traukti debatus.

Privatiniai kai kurie .se
natoriai sarkastiniai paste
bėjo, kad stebėtina, kaip 
McCarthy taip patogiai su
sirgo šiuo laiku, kuomet 
debatai eina ir jam gręsfa 
pasmerkimas.

TSRS dalyvaus 
Jungtinių Tautų 
atom, komisijoj

Jungt. Tautos. — TSRS 
atstovas Višinskis sakė, kad 
jo šalis yra pasirengusi tu
rėti atstovą Jungtinių Tau
tų specialioje komisijoje. 
Toji komisija pasistatys 
tikslu surengti tarptautinę

Makartistai smarkiai veda 
parašų rinkimo kampaniją
New Yorkas. — Makar-j parašų gal ir nesurinksime, 

tistinių elementų kampani- ”
ja surinkti 10 milijonų pa
rašų už McCarthy’} eina 
smarkiau, negu stebėtojai 
tikėjosi. Roosevelt1 viešbu- 

nu- tin, kui1 randasi tos kampa
nijos štabas, nuolat ateina 
nepertraukiama eilė ma- 
kartistų simpatikų, kurie 
nusineša peticijos blankus.

Vajaus viršininkas sako, 
kad viešbutis turėjo įvesti 
speciales telefono linijas, 
tiek žmonių šaukia vajaus 
štabą. Ant greitųjų susi
dariusi organizacija, kuri 
renka tuos parašus, oficia
liai vadinasi “Dešimt Mili
jonų Amerikiečių už Teisy
bę.” Jai vadovauja grupė 
eks-generolų ir eks-admiro- 
lų su atsargos generolu 
Stratemeyeriu priešakyje.

, Nespėja spausdinti
Makartistinės kampanijos 

vedėjai skelbia, kad jie tu
rėjo priduoti naują blankų 
spausdinimą ir spaustuvė 
nespėja pakankamai prista
tyti. Vienok, nežiūrint šio 
teigimo, jie dar pridėjo, 
“kad dešimties milijonų

bet prieisime arti."
Pranešama, kad daugely

je New Yorko parapijinių 
’mokyklų mokytojai duoda 
vaikams tas peticijas už 
McCarthy’], kad jie jas pa
duotu savo tėvams. €

Be unijos ženkliuko
Vietinio “Daily Work- 

er’io” bendradarbis 
Rodney buvo nuėjęs į Roo
sevelt viešbutį, kad gauti 
interviu su kampanijos ve
dėjais. Paties Rodney ir 
jo kolegų nuostabai, inter
viu jam buvo duotas.

Rodney klausė, kodėl į tą 
vajų yra įsitraukę tiek ka
rininkų, kurie žinomi kaip 
tuoj autinio karo šalininkai.

“Tai nieko nereiškia,” 
jam atsakyta.

Jis vėliau klausė, kodėl 
peticijų blankai atspausdin
ti ne unijinėje spaustuvėje, 
be unijos ženkliuko. ’

“Neapsižiūrėjimas, 
norime ir uunijistų 
šų,” sakė makartistai. 4 7

Rodney sako, kad ta kam
panija yra rimtas reakci
ninkų žygis ir negalima jos

Amerika pripažįsta*'

Pašautasis orlaivis 
skridęs virš Kurilą

Washingtonas. — Ameri
ka pasiuntė kitą notą Tary
bų Sąjungai apie Amerikos 
B-29 žvalgybinį orlaivį, ku-

Lester ta

Mes 
para-

be perspėjimo. Amerika 
turės apsaugoti savo orlai
vius palydovais — kovos 
lėktuvais ateityje, sako no- 

jei tokie dalykai karto-

(Tarybų Sąjunga sako, j 
kad amerikiečiu orlaiviui 
buvo duoti perspėjimo žen-

! klai trauktis, bet jis atsa
kė ugnimi.)

Vienok, nors amerikiečiu 
nota gi'iežtame tone meta 
kaltę aut TSRS, joje yra ir 
pripažinimas, kad tas orlai- 

i vis gal ir lėkė virš tarybi
nės teritorijos.

Nota pripažįsta, kad tas 
orlaivis skrido virš Haho- 
mai salų, kurios yra Kurilų 
salyno dalis. Kartu su ki
tomis Kurilų salomis, Ha
bomai salos po Antrojo pa
saulinio karo pateko Sovie-

Komisija bandys prireng
ti tarptautinę mokslinę kon
ferenciją atominiu reikalu 
ateinančiai vasarai .

Apart Višinskio toje pa
čioje sesijoje kalbėjo ir In
dijos atstovas Krišna Me- 
nonas. Menonas sakė, kad 
Indija pasitenkinusi įvykių 
raida, kad Amerika ir Ta
rybų Sąjunga rodo susita
rimo žymių.

D. Malano ministrai pešasi 
tarpusavyje dėl vadovybės

Johanesburgas. — Prem
jeras D. Malanas laikė spe
cialų Pietų Afrikos kabine
to posėdį. Posėdyje neda
lyvavo du svarbiausi minis
trai: Havenga ir Strydom. 
Malanas neseniai paskelbė, 
kad jis norėtų trauktis iš 
premjero vietos. Havenga 
ir Strydom nuo to laiko ve
da tarpusavyje aštrią kovą 
dėl Malano posto užėmimo.

Havenga ir Strydom abu 
yra, kaip Malanas, rasistai- 
reakcininkai, bet Strydom 
yra pats kraštutinis. Jis 
stoja už tai, kad nei ma
žiausios koncesijos nebūtų 
daromos vietiniams gyven
toj ams—negrams.

Washingtonas. — Kardi
nolas Spellmanas lankosi 
čia. Jis turėjo trumpą pa
sikalbėjimą su prezidentu 
Eisenhoweriu, kurį aplankė 
Baltajame Name.

Paskutiniai
Londonas. — Britų meto

distu vadas Dr. Donaldas 
Soperis ir eilė kitų aukštų 
britų protestantų dvasinin
kų išvyko į Maskvą, kur jie 
nori tartis su stačiatikių 
bažnyčios galvomis.

Washingtonas. — Senato
rius Fulbright (dem. Ar
kansas) sakė, kad reakci
ninkai. kaip Knowlandas ir 
McCarthy savo užsipuoli
mais sukūrė tokią atmosfe
rą, kad beveik apvojinga 
rimtai diskusuoti taikos 
reikalą.

Budapeštas. — Noel ir 
Herta Fieldai, kurie buvo 
paleisti iš kalėjimo, neku
riam laikui ilsėtis Vengri
jos sanatorijoje prieš tai, 
kaip išvyks į Ameriką.

Walshingtonas. — Teisin
gumo departmentas neban
dys iš naujo išstumti tei
sėją Youngdahlą iš Latti
more bylos. Anksčiau tei
singumo departmentas ban
dė tą teisėją pašalinti, nes 
jį skaitė perdaug draugiš
ku Lattimore pusei.

Londonas. — Pekino radi
jas skelbia, kad Kinija re
mia Sovietų siūlymą su
šaukti visos Europos kon
ferenciją.

Praga. — Pragos gyven
tojai išsiuntė atsikreipimą į 
Washingtono gyve n t o j u s 
kartu darbuotis taikos la
bui.' Panašius atsikreipi- 
mus pragiečiai išsiuntė į 
kitas pasaulio sostines.

Pranešimai
I

Londonas. — Britanija ii’ 
Suomija pasirašė sutartį, 
pagal kurią vienos šalies

toje šalyje be vizų. Britai 
jau turi panašias sutartis 
su visomis Vakarų Europos

Johanesburgas. — Pietų 
Afrikos opozicinės partijos 
vadas J. G. N. Strauss sa
kė, kad reikėtų sukurti ne
grų atstovaujamą tarybą, 
kuri veiktų kaip pataria
masis parlamentas prie val
džios. Pietų Afrikoje ne
grai, kaip tai žinoma, netu
ri teisės dalyvauti balsavi
muose.

Malono valdžia griežtai 
priešinga bile kokiai ne
grų atstovybei valdžioje.

NEW YORKO ORAS 
Giedra, švelnu.

Spellmanas sakosi neraginęs 
kunigo girti Joe McCarthy’!

Washingtonas. — Šio mė
nesio 7-tą dieną kunigas 
Martinas, atstovai! damas 
kardinolą Spellmaną katali
kų karo veteranų sueigoje, 
į padanges kėlė McCarthy’}. 
Jis sakė, kad McCarthy 
persekiojamas dėl jo “ka- 
likiškų idealų.”

Tuojau spaudoje ir kitur 
pradėta kelti klausimą, ar 
tas reiškia, kad Martinas 
taip kalbėdamas reiškė kar
dinolo Spellmano nuomonę.

Paklaustas čia, ar taip 
yra, Spellmanas atsakė, kad 
tai visai ne jo reikalas, kad 
Martinas nekalbėjo jo var
du ir jis Martino neragino 
taip kalbėti. •

° 7 7 7 •• Bet Japonija nepripažįs-įrodyti, kad jis ta Habomai salų prikiaušy-
ne neutralistas

Washingtonas.— Francu- i ponijos teritorija, 
zijos premjeras Mendes -1 
France čia atvyko su viso-| 
kiais reikalais ir ves nema- j 
žai derybų, bet jo svarbiau-i 
sias tikslas, kaip sako ste- i 
bėtojai, yra įrodyti, kad jis 
ne neutralistas.

Mendes-France gerai ži
no, kad Amerikos valstybės 
departmentas, ypatingai se
kretorius Dulles,. jį. laiko 
neutralistu, svyruojančiu ir 
juomi nepasitiki. Lankyda
masis čia ir kalbėdamas su 
Dullest! ir prezidentu, Men-

mo Tarybų Sąjungai ir tei- 
i gia, kad tai “nedaloma Ja- 

.” Tai pa
siremiant tuo Eisenhoweris 
pasakė, kad amerikiečių or
laivis skrido virš “ginčija
mos teritorijos.”

Tuoj po orlaivio pašovi- 
mo Amerikos komunikatas 
sakė, kad jis neskridęs nei 
arti tarybinės teritorijos. 
Dabartinė nota pripažįsta, 
kad skrido virš TSRS oku
puotos teritorijos.

nuomonę.
Šį ketvirtadienį Mendes 

pietavo Baltajame Name su 
Eisen howeria is. Trečiadie
nį, kuomet jis buvo Dulleso 
ir Nixono sutiktas aerodro
me, Nixonas jam perdavė 
“labai .šiltą” prezidento Ei- 
senhowerio sveikinimą.

Su Mendes-France lanko
si ir jo žmona, kuri praeito 
karo metu kelerius metus 
gyveno New Yorke kaip 
tremtinė nuo nacių.

Maskva.—Amerikos Kon
greso narys Victor Wicker
sham, kuris lankosi Tarybų 
Sąjungoje, jau grįžta namo. 
Prieš išvažiuodamas jis sa
kė, kad kai kuriais atžvil
giais Tarybų Sąjunga yra 
atsilikusi net ant 50 metų, 
nuo Amerikos, pavyzdžiui, 
sake jis, kai kuriose savo 
pramonėse ir fakte, kad 
moterys dirba sunkų fizinį

Kanados komunistai šaukia 
išmesti Amerikos konsulą

Ottawa. — Kanados Dar
bo Progresyvė Partija, ku
ri skaitoma komunistinė, 
reikalavo iš valdžios įsaky
ti Amerikos konsului Al
bertoje važiuoti namo. Dar-

das Tim Buck' atkreipė val
džios dėmesį į faktą, kad 
Amerikos konsulas Alber
toje R. Kenneth Oakley vie
šai skelbė, jog raportavo 
savo valdžiai apie komunis
tinę veiklą kitoje šalyje, sa
kė Tim Buck, yra atviras 
kaišiojimasis kitos šalies 
reikaluose. Tim Buck sa
kė, kad toks Amerikos kon
sulo elgimasis yra Kanados 
nepriklausomybės ir presti
žo įžeidimas.

Bėgiu trejeto mėnesiu plė
šikai antru kartu apiplėšė 
viešbutį Greystone. Pasigrobė 
tik $450. Pirmame apiplėšime 
laimėjo tik $150.

Trys jauni plėšikai įsiveržė 
į Mr. Lianz namus, 7624 
Ridge Blvd., išsinešė $18,000.

•Camdeno laivu statybininkų 
sėdėjimo streikas pasibaigė

Camden, N. J. — 1,400 
laivų statybos darbininkų 
sėdėjimo streikas prieš New 
York Shipbuilding Co*rp. 
pasibaigė. Streikas tęsėsi 
vieną savaitę. Streikui pa
sibaigus unija ir kompanija 
nepranešė, kaip susitarta, 
tik tiek, kad “susitarta.” 
Prie susitarimo priėjimo 
padėjo federaliai tarpinin
kai.

Streikas buvo prasidėjęs, 
nes kompanija 
darbo du 
pareigūnus,
darbininkai priklauso 
AFL.

išmetė iš 
svarbiu unijos 

Streikavusieji 
prie

salų 
ato-

Atominės ligos 
kankina žmones

Daugelis Marshall 
gyventojų yra baisiai 
minių ligų kankinami. Vie
ni jų turi odos apdegimo 
žaizdas, kiti nuolat vemia, 
daugeliui plaukai nuo gal
vų nuslinko.

Jie apsikrėtė atominiais 
nuodais tuo laiku, kai tose 
salose Jungtinės Valstijos 
darė atominių bombų ban
dymus.
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su-

KOEGZISTENCIJA REIŠKIA TAIKA
REPUBLIKONU VADOVAS senate, Kalifornijos 

Senatorius William F. Knowland, aną dieną reikalavo, 
kad būtų išnaujo pernagrinėta visa Eisenhowerio val
džios užsieninė politika.

Kodėl? Kam?
Sen. Knowlando nuomone: ši politika esanti per- 

cvelni, ii, ištikrųju, sutampanti su politika tų valstybių, 
kurios stoja už koegzistenciją.

Pasak sen. Knowlando: jeigu koegzistencija tęsis, 
tai “laisvasis pasaulis” (kapitalistinis) pralaimės, 
smuks, o socialistinis pasaulis įsigalės, pakils.

Dėl to, girdi, tą formulę, bus .ji oficialė ar neofici- 
alė Washingtono valdžios užsieninei politikai formulė, 
tenka atmesti ir reikią ieškoti kitokių priemonių.

Kokios gi tos “kitokios priemonės,” sen. Knowland 
nepasako. Bet kiekvienas galvojantis asmuo supranta: 
jeigu nėra koegzistencijos, tai bus karas, atominis ka
ras, kurio Amerikos reakcininkai taip laukia ir taip nori.

Tenka priminti, iog Knowland yra makartistas, gal 
būt ne visiškai griežtas, bet makartistas, o makartistai 
visi baubia už karą. Kas šiandien remia McCarthy, tas. 
sąmoningai ar nesąmoningai, stoja už trečiąjį pasaulini 
karą, kuris gali atnešti žmonijai tai, ko ji nėra mačiusi.

KAS GI YRA KOEGZISTENCIJA, už kurią stoja 
tokie vyrai, kai]) Churchillas, kaip Nehru, ir tt., na, ir 
socialistiniai kraštai? r

Tai formulė karui neprileisti. Koegzistencija reiš
kia tai, kad komunistinis ir kapitalistinis pasaulis pri
valo gyventi greta kits kito taikoje, kad visus nesusi
pratimus galima išspręsti taikiu būdu, derybomis; kad 
socialistinis pasaulis nesikiša į vidujinius kapitalistinio 
pasaulio reikalus, o pastarasis—į socialistinio pasaulio 
vidujinius reikalus.

Pripažinimas koegzistencijos reiškia pripažinimą 
teisės kiekvienai valstybei turėti tokią visuomeninę san
tvarką, kokios nori jos žmonės, jos gyventojai.

Jeigu mes atmetame koegzistenciją, tai reiškia, kad 
nepripažįstame teisės socialistiniam pasauliui gyvuoti. 
O prie ko tai vestų? Tai vestų prie karo, prie baisiau
sios katastrofos.

Štai, kur link veda republikonu dešiniojo sparno 
~ politika. Tam sparnui republikonams vadovauja toks 

asmuo, kaip sen. Knowland.
Tai, beje, rodo, kaip republikonu partija yra pasi

dalijusi, nevieninga. Jeigu jos vadovas senate viešai 
kritikuoja republikono prezidento valdžios užsieninę po
litiką, tai galime suprasti, kas ten darosi!

EISENHOWERIO ADMINISTRACIJA sako, kad ji 
neklausys sen. Knowlando kritikos ir reikalavimo. Tai 
gerai.

Mums patinka prezidento Eisenhowerio kalba, sa
kyta praėjusį antradienį Washingtone—Association of 
Land Grant Colleges and Universities—mokytoju-profe- 
3oriu suvažiavime.

Prezidentas sakė, kad, jei norime išgelbėti pasaulį 
nuo sunaikinimo, tai mes, amerikiečiai, privalome kaip 
nors susitarti su Tarybų Sąjungos tautomis. Preziden
tas sakė, jog kokie nors “modus vivendi” (priemonės 
sugyventi taikoje vieniem su kitais) turi būti pasiekta 
tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos.

Atrodo, kad prezidentas Eisenhoweris, tarp kitko, 
savo šiuo išstojimu ryžosi atmušti Knowlando kritiką, 
Knowlando “poziciją.”

Nesvarbu, pagaliau, kaip mes tą formulę pavadinsi- 
mej—modus vivendi ar koegzistencija,—svarbu, kad bū
tų prie to einama, svarbu, kad būtų įvairūs nesusipra
timai sprendžiami taikiu būdu, derybomis, o ne ginklais.

Įvairūs karo troškėiai-makartistai, kuriems dažnai 
talkon stoja ir tūli “liberalai,” yra šalininkai “masinio 
atkeršijimo” socialistiniams kraštams. Kitais žodžiais: 
jie yra karo šalininkai, jie yra desperataį. Galimas daik
tas, kad jie tikisi trečiojo pasaulinio karo pagalba pa
grobti šalies valdžią į savo nagus. Be to, už jų nugaros 
stovi monopolistai, kuriems karas atneštų naujus bili
jonus dolerių.

Bet žmonės, darbo žmonės, karo nenori, nes jis 
jiems atneštų baisias kančias, -didžiausią nelaimę.

KOMERCINĖ SPAUDA bando aiškinti šitaip: gir
di, nei Eisenhoweris, nei valstybes sekretorius Dulles ne
supranta koegzistencijos tokioje prasmėje, kaip ją su
pranta Maskvos vyriausybė.

Mums neatrodo, kad tai kliudytų koogezistencijai 
gyvuoti. Tegu tik nebus karo, tegu tik bus naikinamas 
šaltasis karas, tegu tik bus tariamasi, deramasi, kad 
visokie tarpvalstybiniai nesusipratimai butų pašalinti, 
tai ir bus gerai, nepaisant, kaip tą pavadinimą kas su
pras.

2 pusi.—Laistė (Liberty)- Penktad., Lapkr. (Nov.) 19, 1954

ĮVAIRUMAI
Natūralistų atsinešimas į 
įvairias gydymo sistemas

Atsakymas į 15 klausimų 
natūralistams

„ Kalbant apie neaiškumą 
apie natūrali gyvenimą ir 
kaip geriau jo taisykles pil
dyti, kad turėti geresnes 
pasekmes, man gerai atsi
mena, kad aš daviau porą 
kritikų medikalių alopatų 
tikslų ir siekių ant medi- 
kalio praktikavimo pagrin
do, tačiau visada nepraleis
davau nepažymėjęs, kad 
prisilaikydamas naturalio 
gyvenimo, būsi žinantis sa
vo sveikatos stovi ir nebi
josi jį sutikti.

Todėl prisieidavo paduo
ti, nors paviršutiniai, kas 
reiškia būti natūraliai nusi
stačiusiu. Matote, prisiei
davo paminėti dalykus, ku
rie artimiau natūralistu 
idėjoms, kaip tai saulės 
spinduliai, nesug’ad i n t a s 
maistas, vaisių syvai, dar
žovių syvai, vanduo, tyras 
oras ir gera mankšta. Tu
rime turėti omenyje, kad 
čia kalbu apie žmones, ku
rie randasi gerame sveika
tos stovyje. Vartodami 
viršminėtus elementus, pa
laikysite savo kūną visados 
s v eik a t i n p; oje č i e 1 y b ė i e.

mano straipsniuose buvo 
aiškinta apie natūrali gy
dymą paviršutiniškai. Taip, 

i aš visada pabrėždavau, tai 
lyra, duodavau skaityto

jomis paraginimus, kad aiš
kiau suprastų reikale pri- 

: siėjus, kad nebūtų perdaug 
nesuprantama.

Bet ve ką tufiu pastebė
ti, kad apie natūrali gydy- 

. mą mano dar nebuvo pama
tiniai išdėstyta, nes dar me
džiaga nėra prirengta. Ne
tolimoje ateityje parašysiu 
aiškioje formoje, kaip pra
dėti ir ’pabaigti natūraliai
gydytis dėl skaitytojų aiš-! 
kūmo, kad nemanytų, jogei j 
aš noriu ką nors slėpti. Pa- i 
matas yra naturalis gydy- i 
mas, pasnikavimas, kaip I 
pradėti ir .] 
pasnikavima.

Dabar žengiame prie tų 
penkiolikos klausimų, ku
riuos A. Š. pastatė.

Pirmas kl. Ar naturalis 
g y d y m a s apsii ubežiuo ja 
vien oru, vandeniu, šviežiu

’ —j-.
kada pabaigti!

Ats. Natūralūs gydymo
si pasnikavimas, vidurių 
plovimas (enema), šiltos ir

Į salios maudynes, elektros ir

Antras kl. Ar tas reiškia, 
kad natūralistai smerkia 
visus vaistus?

Ats. Natūralistai užgiria 
tiktai tokius vaistus, kurie 
padaromi iš augalų lapų ir 
šaknų, kuriuos galima virti 
kaip arbatą.

Trečias kl. Ar jie smer
kia chirurgiją, operacijas?

Ats. Vienintelės operaci
jos, kurias natūralistai pri
pažįsta, tai, jeigu žmogaus 
kaulai sulaužyti, tai reikia 
su reikalingu žinojimu tin
kamai sudėti.
Ketvirtas, kl. Ar jie smer

kia įtaisus kai]) Rentgeno 
(X-ray) spindulius? f

Ats. Natūralistai X-ray 
patys naudoja dėl žmonių 
vidurių skaudulio tyrinėji
mo.

Penktas kl. Ar natūralis
tai daro skirtumą tarp che
minių vaistų ir vaistų, ku-

Istorija ir informacija

tai

KAIP KARINIAI 
“UODAI” ĮVEIKIA 
KARO MILŽINUS

Nelaimė žmonijos, —
karai. Baisus tai dalykas. 
Žiaurus žmonių žudymas ir 
pasibaisėtinas turto naiki
nimas. Jau ne vien patsai 
karas baisus dalykas, bet ir 
per dešimtis metų prie jo 
prisirengimas. Ar žinote, 
kad dabar Jungtinių Vals
tijų vyriausybė kasmetai 
karimam pasiruošimui iš
leidžia dešimtis bilionų do- 
leTių — apie tris. ketvirta
dalius visų įplaukų? Vis
kas kariniams ginklams. 
Viskas karo pasiruošimui! 
Taksai auga. Valdininkai 
suka galvas, kaip daugiau 
įplaukų gauti. Pinigai eis 
ne mokslo reikalams, ne 
mokyklų ir ligoninių steigi
mui, ne kelių pravedimui, 
bet karo reikalams. Ga
mins ginklus. Ginklų ga
mintojai ir politikai savo 
tarpe vaidysis. Vieni šauks, 
kad “permaža” pinigų ski
ria armijos reikalams. Ki
ti, kad “permažai” pinigų 
skiria karo orlaivynui. Tre
ti tvirtins, kad ir “visai pa
mirštas” karinis jūrų lai
vynas. Varžysis, kolumnis- 
tai ir strategai rašys įtiki
nančius straipsnius, štai 
skaitau vieno straipsnį po 
antgalviu: “Raudonasis So
vietų Laivynas Grūmoja 
Amerikai.” Didžiausia ne
sąmonė! Bet autorius įro
dinėja, kad būsimas kon
gresas turi daugiau pinigų 
skirti naujų karo laivų sta
tybai.

Tai]) yra pas mus, taip 
šingi visokiems s k i e p i j i - yra ir kitose kapitalo šaly-

Ar natūralistai 
apendicito ope-

aukščiau turiu 
kokias operaci-

rių pagrindas yra iš auga
lų išgautos medžiagos?

Ats. Natūralistai chemiš
kais vaistais žmonių negy
do, todėl nėra interesna.

šeštas kl. 
stoja prieš 
racijas?

Ats. Jau 
pažymėjęs,
jas natūralistai pripažįsta.

Septintas kl. Ar natūra
listai stoja prieš elektros ir 
kitokių spindulių naudoji
mu ? c

Ats. Natūralistai elektrą 
naudoja gydant nuo reu
matizmo, kraujo gyslų su
kietėjimo ir kt., kada yra 
reikalas masažuoti.

Aštuntas kl. Ar natūra
listai stoja prieš deguonies 
davima ? 4-

Ats. Natūralistai neda- 
leidžia ligonį prieiti prie to 
liaipsnio, kad reikėtų nau-* 
doti deguonį ir jie jo ne
naudoja, tai alopatų išda-! 
va.

Devintas kl. Ar natūra
listai smerkia kraujo trans- 
fuzijas?

Ats. Iki šio laiko niekur 
nepastebėjau, kad natūra
listai kištųsi i ta reikalą. 4. €■ V v

Dešimtas kl. Ar natūra
listai smerkia bent kokius 
skiepijimus?

Ats. Natūralistai prie-

mams, bęt valstijos spėka 
juos priverčia būti skiepy
tais.

U-tas kl. Ar terminas 
“alopatai” apima visus me
dicinos gydytojus apart na
tūralistų?

Ats. Alopatai reiškia vien 
tik medicinos praktikuoto- 
jai ieškotojai (? — red.), 
nieko daugiau neliečia.

12- tas kl. Ar didžioji da
lis šios šalies ir likusio pa
saulio ligoninių yra alopa
tų tvirtovės?

Ats. Labai geras klausi
mas. Negaliu tikrinti, koks 
nuošimtis šioje šalyje yra 
alopatų kontrolėje, bet jei 
jie turi kontrolę, tai jau jų 
tvirtovė. Kaslmk pasaulio 
ligoninių, negaliu tvirtinti, 
neturiu jokių įrodymų.

13- tais kl. Kokios yra na
tūralistų ligoninės ir kaip 
jose traktuojami asmenys?

Ats. Natūralistai užlai
ko sanatorijas. Ligoniai 
traktuojami pagal jų ligos 
pavojingumą, vienį su vai
sių syvais, kiti padėti p a sai
kuoti, yra kurie gauna tik 
masažus ir maudynes. Bent 
kartą būsi sanatorijoje, tai 
žinosi, kas pas tave broką,

14- tas kl. • Kur randasi 
n a tu ralistu ligoninės?

Ats. Natūralistų ligoni
nės randasi daugelyje vals
tijų, kaip tai New Yorke. 
New Jersey, Ohio, Califor
nia, Texas ir kt. f

15- tas kl. Ar natūralistų 
pažiūra į mediciną turi pri
tarimo socialistiniuose kraš
tuose? Jei ne, kodėl?

Ats. Socialistiniai kraštai 
po pirmojo ir antrojo pa
saulinio karo, baisiai užim
ti savo atstatymu ir ka- 
p i t a 1 i s t i n iams vilkams 
juos supant ir dantis ka
lenant ant jų rubežių, todėl 
jie išimčių nepaiso, visi

(Tąsa 4—tame puslap.)

se. Laikomos konferenci
jos, eina spartus prie karo 
pasiruošimas. Prabėga ke
li metai ir jau pagaminti 
ginklai “paseno.” Reikia 
naujus, geresnius gaminti. 
Vėl baisiausios išeigos. Bet 
iš to turi milžiniškas įplau
kas fabrikantai, kurie ga
mina ginklus ir amuniciją. 
Jie turi savo žmones val
džioje, jie pasiekia spaudą. 
Jiems tarnauja rašytojai ir 
radijo komentatoriai. Ir 
tas kartojasi metai po me
tų. Tarybų Sąjungos atsto
vų pasiūlymai mažinti gin
klavimąsi buvo paneigti 
pirm Antrojo pasaulinio 
karo, jie ir dabar atmeta
mi.
Skirtingi karo įrengimai
Gabiausi protai pakinky

ti išgalvojimui ir gamini
mui vis baisesnių karo gin
klų. Jų yra labai daug ir 
skirtingų. Paimkime karo 
laivus, jų yra apie šimtas 
rūšių. Vieni skiriami vie
niems tikslams, kiti kitiems. 
“Kraštų apsaugos” — karo 
laivas jau jo vardas pasako, 
kad jis nėra skiriamas 
plaukti tūkstančius mylių 
per jūras ir užpulti kitą ša
lį. Jis yra tik apsigynimo 
karo laivas, apgynimui sa
vo kraštų nuo priešo už
puolimo. Bet kas kita jau 
kruzeiris, arba šarvuotis, 
arba lėktuvu vežikas.

Lėktuvų vežikas yra mil
žinas. Jis vežasi virš šimto 
karo lėktuvu, tūkstančius 
bombų, nuplaukia už tūks
tančių mylių nuo savo ša
lies, priartėja prie kitų 
žmonių šalies, būdamas dar 
jūroje, koki 200-300 mylių 
atstoję nuo krašto palei
džia lėktuvus, kurie nu
skrenda ir degina “priešo” 
miestus, o lėktuvų vežikas 
tarnauja lėktuvams, kaipo 
nusileidimo laukas ir bazė. 
Lėktuvai numetę bombas 
ant “priešo” grįžta ant lėk
tuvų vežiko, nusileidžia, pa-

Rašo D. M. šolomskas
siima gazolino, naują kro
vinį bombų ir vėl puola 
“priešą.” Lėktuvų vežikas, 
aišku, nėra apsigynimo ka
ro laivas, bet užpuolimo.

Lėktuvų vežikas — mil
žinas. Štai “Midway.” Jis 
turi arti 1,000 pėdų ilgio. 
Jo denis, tai lėktuvams pa
kilti ir nusileisti platforma. 
Turi pilnus savo vidurius 
lėktuvų ir bombų. Tą vis
ką į viršų iškelia keli kel
tuvai. “Apsikaišęs” kanuo- 
lėmis. Veža virš 100 karo 
lėktuvų. Laivo įtalpa 55,- 
000 tonų. Ant jo yra virš 
3,000 laivo įgulos ir lakūnų. 
Laivo pastatymas truko ke
lis metus. Kainavo apie du 
šimtai milionų dolerių!

Arba paimkime “Wash
ington” klasės šarvuočius. 
Jie turi po 25,000 tonų įtal
pos. Jų dydis veik lygus 
virš minėtam lėktuvų veži
kui. Vien laivo pastatymas 
atsiėjo šešiasdešimt penkis 
milionus dolerių ($65,000,- 
000). Jo pajėga 115,000 ar
klių. Jo kanuolės gali siek
ti už 30 mylių atstos. Fa
brikantas, kuris statė to
kius laivus, pasidarė milio
nus dolerių pelno. Jis ir jo 
šalininkai visada tvirtins, 
kad reikia kuodaugiau to
kių laivų statyti, nes kitaip 
“šalis bus pavojuje.”

Bet pastarieji karai įro
dė, kad jūriniai milžinai — 
karo laivai “neturėjo dar
bo.” Buvo daug atsitiki
mų, kad mažyčiai kariniai 
laivai supliekė tuos milži
nus. Visi laivynai turi la
bai daug mažyčių karo lai
vų, kurie gavo “mosquito 
fleet” (uodų laivynas) var
dą. Paprastai jie dažniau
siai vadinami “PT” laivu- 
kai. Ištikro, tai labai maži 
laiveliai. Jie turi įtalpos 
nuo 20 iki 75 tonų. Gin-i 
kluoti mažomis kanuoliukė- Į 
mis ir kulkasvaidžiais. Ne
turi šarvų. Ant jų yra 
nuo 10 iki 25 žmonių. Kitą 
šalį jie negalės užpulti, nes 
jūroje jie negali plaukti.- 
Tai pakraščių karo laivu- 
kai. Bet jie baisiai greiti, 
kai kurie daro po 75 mylias 
i valandą. Juos sunku net 
ir matyti, tik vanduo taš
kosi. Bet šių “uodų” bijo 
šarvuočiai ir lėktuvų veži
kai, kaip ugnies! Jokis šar
vuotis neplauks be didelės 
apsaugos ten, kur jį gali 
užklupti “uodų laivynas.” 
Kodėl? Todėl, kad maži 
laivukai kiekvienas vežasi 
po dvi ar keturias torpe
das.

Torpeda, tai baisus įren
gimas. Tai ilgas apie 30 pė
dų “cigaras,” kuris diame- 
triškai turi 21 coli. Torpe
da savyje turi apie 50 sva
rų galingos sprogstančios 
medžiagos . Kada ją “iššau
na” — išmeta į jūras, tai 
ji jau savo jėga po 50 my
lių į valandą iriasi pirmyn. 
Ir gali pasiekti tikslą už 
penkių mylių atstos. Atsi
mušus i laivo siena — 
šprogsta ir išverčia tokias 
“duris,” pro kurias ketui*’ 
trokai vienu kartu galėtu 
įvažiuoti i laiva. 
užtenka vienos 
kad ir didelis laivas 
skęstų.

Naikintojai, dažnai 
dinami “destrojeriais,” 
plaukia jūroje. Jie greiti, 
po 40 ar 45 mylias į valan
dą. Jų įtalpa apie 1,500 to
nų. Tai daug didesni už 
“PT,” bet taip pat tik avi
nas, lyginant su arkliu, jie 
prie šarvuočių. Bet šie 
turi bePt šimtą ir daugiau 
torpedų. Jie gali “iššauti” 
vienu kartu aštuonias arba 
dvyliką torpedų. Joks šar-

vuočio ir lėktuvų 'Vežiį 
komandierius neplauks į ii- 
ras be savų naikintojų ir 
kruzerių apsaugos, nes jis 
bijosi priešo naikintojų.f

Tai kodėl apsiginklavimo 
šalininkai nori statyti kuo 
daugiau šarvuočių ir lėktu
vų vežikų, o ne “uodų’’ lai-

kala. Statydami “uodus,” 
nekažin kiek pasidarys pel
no. Kitas dalykas gauti iŠ 
karto kokį šimtą milionų 
dolerių už vieną laivą. Ki
ta, tai politika. Maži lai
veliai nenuplauks už tūks
tančių mylių “apsaugoti sa
vo piliečius ir jų turtą.”

“Uodai muša milžinus
Laike Pirmojo karo An

glijos karo laivyno koman
dieriai troško susiekti su 
Vokietijos karo, laivynu ir 
“vokiečius pamokyki.” 1(916 
metais, gegužės 31 d., visas 
Vokietijos karo laivynas 
užklupo dalį Anglijos lai
vyno šiaurėje nuo Danijoj 
(Jutlandos mūšis). Vokie 
čiai apkūlė anglus. Ir kadi 
Anglijos Didysis laivynas 
pribuvo ir pasiruošė puti 
vokiečių laivus, tai vokie
čių komandieriai metė Apie 
pusę šimto naikintojų pir
myn . Vieni jų pastate tar
pe anglų ir vokiečių karo 
laivų dūmų stulpus, kad 
anglai nematytų, ką vokie
čiu laivai daro. Kiti vokie
čių naikintojai puolė ata
kuoti anglų laivus torpedo
mis. Anghi komandieriai 
metė apsigynimui prieš vo
kiečių naikintojus — savo 
naikintojus, o didžius lai
vus atitraukė atgal. Tuo 
pasinaudojo didysis vokie
čių laivynas ir pasitraukė.

1941 metais Hitlwo dide
lis šarvuotis “Bismarck” iš
plaukė į Atlanto Vandeny
ną puolimui anglų prekybos 

į laivų . Gegužės 24 dieną jį 
užklupo du anglų šarvuo
čiai “Hood” ir “Prince of 
Wales.” Vokiečiai keliomis 
salvomis nuskandino anglų 
šarvuoti “Hood.” Po to An
glija nedrįso mesti prieš 
“Bismarck” savo šarvuo
čius, nors artimai turėjo 
apie 15 jų. Bet per tris se
kamas dienas “Bismarcką” 
puolė anglų lėktuvai ir nai
kintojai ir 27 d. gegužės 
naikintojai jį nuskandino.

1944 metais, spalio 23-25 
dienomis, įvyko didžiausias 
mūšis tarpe Jungtinių Vals
tijų karo laivyno ir Japo
nijos laivyno Filipinų salų 
siūtyje. Tai buvo visa eilė 
atskiru mūšiu. Amerikie
čiai turėjo 67 didelius ka
ro laivus — šarvuočius, lėk
tuvų vežikus ir krjvzerius; 
virš. 100 naikintoju, apie 
500 mažyčių 
laiveliu ir

(Tąsa 4-tame puslap.)

apie 
“uodų” karo 

1,500 lėktuvų.

Ar tiesa, kad anglų “Magna 
Carfą” pasirašė karalius 

Jonas?
Anglų karalius Jonas ne

mokėjo rašyti, tad ir Mag 
aa Carta jis negalėjo pasi

Daž^ai 
torpedos, 

nu-

va- 
jau

jai pridėjo savo antspaude 
Prie d o k u m e nto, kitiems 
krašto didikams matant 
Nėra žinių, ar ligi kara
liaus Eduardo III-jo laikt 
(1312-1377 m.) bet kuris 

•k a r a 1 i š k os šeimos narys 
mokėjo pasirašyti ar ne 
Seniausias žinomas karališ 
kas parašas buvo ^ąodoj( 
Princo parašas, p r M S t a j 
1370 metais, ir tai MvO n< 
jo vardo parašas, bet šiai] 
karališkas motto. * ’I'ikra 
mokėjo pasirašyti karalių: 
Ričardas III (1452-1481



Apie ‘’Lietuvos sūnų-išeivj” HARTFORD, CONN. So. Boston, Mass. Worcester, Mass
Rašo Eks-mainierys

^Beskaitant Laisvėje Sus- 
ninkų Jurgio parašytą apy
saką “Lietuvos Sūnus—Iš
eivis,“ tenka manyti, kad S- 
Jurgis pasimojo atlikti di
delį darbą, idant patiekti 
skaitytojui vaizdą iš Jur
gio R. rupaus gyvenimo ke
lio. Vienok, beskaitant tą 
apysaką, kyla klausimas: 
Ar S. Jurgis ėmėsi rašyti 
gerai apsigalvojęs, apsi- 
svarstęs, kad skaitytojui 
patiekti išvaizduotą Jurgio 
R. gyvenimo kelią, prisilai
kant pačios tikrovės faktu 
šviesoje, be perdėjimų ir 
nebūtų išgalvojimų? O gal 
gi S. Jurgis ėmėsi rašyti tik 
dėl savęs patenkinimo, kad 
rašyti, nepaisant, kaip skai
tytojas atsineš link tokio 
rašymo. Argi S. Jurgis ne- 
^Igalvojo, kad, rašant apy
saką iš kieno nors gyveni
mo!. reikalinga prisilaikyti 
istorinės tiesos ir faktiškų 
dalykų, o ne perdėti išgal
votais dalykais, nieko netu
rinčiais su pačia tikrove, ir 
jau manyti, jog tai apysa- 
J<a, ir kad skaitytojas ims 
ją už gryną pinigą.

Nesu rašytojas nei kriti
kas ir niekad nesu ką nors 
per spaudą kritikavęs. Bet 
kadangi S. Jurgio vaizduo
jamas Jurgis R. esąs dir
bęs kietosios anglies kasy
klose net šešerius metus, ir 
pasakoja apie tokius daly
kus, kokių aš nesu nei ma
tęs nei girdėjęs per 19 me
tų, kuriuos aš praleidau be
dirbdamas įvairius kasyklo
se darbus, — daugiausia 
mainierio, — tad ir noriu 
padaryti S. Jurgiui pastabų 
apie darbus anglies kasy
klose.

Jurgis pradeda piešti 
wfginga Jurgučio R. gyve
nimą nuo kūdikystės dienų, 
kaip žiaurus buožė vedė 
Jurgutį, tik šešerių metų 
amžiaus, kulti javus. Sese
lių metu vaikas—kūdikis— 
neapsuks dar gero pieme
niško botago, o ką jau be
kalbėti apie spragilą? Tai 
visai neapgalvotas pasaky
mas. T.Jiau iis sako: nesi
rado visoje Lietuvoje tokio 
geradario, kuris būtų užta
ręs tą vargšą piemenėlį. 
Pagal S. Jurgį, tai Lietuvo
je buvo tik žiaurūs buožės 
ii* piemenėliai, kurių nieks 
neužtarė. S. Jurgis pamirš
ta, kad Lietuvoje buvo buo
žės ir buožės; kad buvo 
daug ir gar*a padorių vidu
tinių ūkininkų ir buvo kas 
užtarė ir pamokė tuos pie
menėlius, iš kurių išaugo 
nūdienės Lietuvos šeimi
ninkai. Gal ne taip užtarė, 
kaip kad S. J. mano, bet už- 
±arė ir mokė!

■ Toliau S. J. piešia Jurgio 
R. gyvenimą ir sunkius1 
darbus kietosios anglies ka
syklose, kada jis atvyko į 
šią šalį, į Pittston, Pa., 1909 
metais, kur jis greitai su
sipažino ir susidraugavo su 
laisvai mąstančiais drau
gais, kurie jam įteikdavo 
pasiskaityti darbininkiško 
turinio knygelių, kurias jis 
beskaitydamas ir pats pra
dėjo laisvai protauti. S. J.
sako:

“Vėliau draugai jį prikal
bino prisirašyti prie Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos.“

Jeigu Jurgis R. atvyko į 
šia šalį 1909 m., tai kaip 
jis, Jurgis R., galėjo prisi
rašyti prie ALDLD, jei ši 

f draugi j a tapo suorganizuo- 
Iį ta tik 1915 metais? Argi 
lS. J. nei to nežino?

“Tarp pirmų knygų, ku
rios papuolė į Jurgio ran
kas, buvo Dr. J. Kaškiau-

čiaus ‘Pasaulio Stebuklai,’ 
kurią išleido ALDLD.“

“Pasaulio Stebuklai“ ne
buvo viena iš pirmųjų kny
gų, išleistų ALDLD. S. Jur
gis kalba dar prieš Pirmojo 
pasaulinio karo laikotarpį, 
gi “Pasaulio Stebuklai“ bu
vo išleista 1926 metais. Tai 
kaip Jurgis R. galėjo skai
tyti dar neparašytą ir ne
išleistą knygą? Gal gi S. J. 
teiksis paaiškinti. Dar to
liau sako:

“Vėliau Jurgis tvėrėsi 
skaityti tos pačios draugi
jos ir to paties autoriaus 
kitą didelę knygą, pavadin
ta ‘Darbininko Sveikata’.“

Ir vėl Jurgis skaito kny
gą, kuri keliais metais vė
liau išleista, negu “Pasau
lio Stebuklai.“ čia ar mis
terija ar stebuklas. Kitaip 
sakant: S. J., rašydamas, 
nesiskaito su jokiais istori
niais faktais, tik rašo. Ir 
toliau pasakoja:

“Jis apsigyveno mažaja
me miestelyje Pennsylvania 
jos valstijoje, kietųjų an
glies kasyklų srityje...“ 
Kodėl S. J. bijosi pasakyti 
to mažojo miestelio vardą? 
Negi turi ką tokio slėpti, 
ar skaitytoją vedžioti ūka
nose?

S. Jurgis “hedingą” va
dina tik oro valymo skyle. 
Betgi “hedingas” nėra jo
kia oro valymo skylė, bet 
kelias, “gangway,” iš kurio 
kerta “pleisus,“ “cham
bers,” arba darbovietes, ly
ginai kaip mieste didžioji 
(main) gatvė, iš kurios ei
na skersgatviai, ir ten 
nieks jokio oro nevalo. Gi 
toliau S. J. pasakoja apie 
sunku darba, kur sako:

“Jurgis taip sunkiai dir
bo, kad namo pareidavo tik 
kokia 11-ta valanda. Nėra 
nei laiko gerai nusiprausti, 

j o nenusiprausus nei į lovą 
neįeisi . Ir krisdavo Jurgis 
ant kietų grindų visas išse
kęs, puldavo ir miegodavo, 
kaip negyvas.“

Kam toksai pasakojimas, 
kuris nieko neturi su tei
sybe ir tikrove? Argi tai 
priduoda apysakai daugiau 
įvairumo, padaro ją įdo
mesne? Nieko panašaus. 
Ir S. J., rašydamas, turė
jo tatai žinoti ir apsigal
voti. Juk, tais laikais dar
bo diena buvo 9 valandos— 
nuo 7-tos ryto iki 4:30 po 
piet, tai ką gi Jurgis galėjo 
daryti iki 11-tos valandos 
nakties, kada darbas kasy
kloj baigdavosi 4:30? Argi 
S. J. nežino, kad, jei nors 
vienas mainierys neišėjo 
laiku iš kasyklos, jei jau 
pavėlavo valandą, ar dau
giau, kad kas nors eidavo 
ieškoti, kad namiškiai, ne
sulaukę pareinančio iš dar
bo, kreipdavosi prie kasy
klų. O Jurgis išbūdavo ka
sykloje net iki 11-tos valan
dos, ir jo nieks nepaisė, 
nieks neieškojo. Arba, 
“...krisdavo Jurgis ant 
ant kietų grindų visas iš
sekęs, puldavo ir miegoda
vo, kaip negyvas...”

Per 19 metų, išdirbtų ka
syklose, esu turėjęs daug 
nusidirbusių dienų, bet nie
kad nesu miegojęs ant grin
dų, fienusiprausęs. Argi 
toksai pasakojimas nebūtų 
dalykų padaro rašytoją 
kiek didesniu, įžymesniu? 
Arba:

“Šiandien jūsų darbovie
tėje yra dujų, dar negalite 
dirbti.

“O pakol kas ateina, len
tomis vietą užkala, kad vė
jas dujas išsklaidytų, tai 
kartais ir net penkta valan
da atsirioglina.“

3 psl.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Lapkr. (Nov.) 19, 1954

Jeigu ryte atėjus į kasy
klą dujų prižiūrėtojas (fa- 
jerbosis) tau pasakys, kad 
tavo pleise (chamber) yra 
daug dujų, ir negalėsi dirb
ti, tai aišku, mainierys su 
savo pagelbininku eina na
mo, o ne sėdės kasykloje iki 
penktos valandos, net iki po 
kasykloje darbo pabaigos. 
Kam sėdėti kasykloj per 
dieną be darbo? Prie to, 
net bosas tau palieps eiti 
namo.

“Ką mainieriai veikdavo 
nedarbo dienomis?“ S. J. 
stato klausimą, ir atsako: 
“Ogi vieni jų eidavo ir ta
da į kasyklas, kad priskal
dyti anglies darbo dienoms. 
Kiti statė ramsčius, dar ki
ti akmenis iš anglies at
skirdavo ...”

Jei kasykla nedirba, tai 
aišku, kad nieko neleidžia 
tada į kasyklą, apart tik 
dujų prižiūrėtojų (fajerbo- 
sių) ir pumpų operuotoji!. 
Nes, jei -leistų maimerius, 
kai]) kad S. J. įkalba, į ka
syklą nedirbamą dieną, tai 
tada ir visi bosai turėtu bū
ti kasykloje. Gi ramsčius 
mainieriai stato, kada dir
ba, nes kitaip jie negalėtų 
dirbti, ir dar greitai susi
tiktų su mirčia, jei lauk
tu nedirbamos dienos, kad 
nueiti į kasyklą susistatyti 
ramsčius. Neilgai toks mai
nierys mainieriautų, jei ne- 
prisistatytų ramsčių savo 
darbovietėje. Čia jau pats 
savaime šis klausimas aiš
kus kiekvienam, kuris kiek 
nors nusimano apie kasy
klų darbus, v

“Kartais Jurgiui tekdavo 
vėlai mamose likti. Taip . 
vieną naktelę eina jis bai- • 
gęs darbą, eina kasyklos tu
neliais lauko link, tik stai
ga viename skerskelyje vė
jas ima ir užpučia jo lem
putę.“

Čia ir vėl tas pats klau
simas: ką gi Jurgis galėjo 
veikti vienas pasilikęs iki 
na kties kasykloje ?

S. Jurgis ir vėl kalba apie 
“skylę, hedingą.“ Pasirodo 
iš jo pasakojimų, kad S. J. 
nežino skirtu m o tarpe 
“Heding” ir Crosscut.” O 
skirtumas labai didelis. 
“Heding,” kai]) minėjau 
aukščiau, tai didysis kasy- 

| kloję kelias. Gi Crosscut,” 
tik langas sienoje tarpe 
darboviečių dėl oro ir dujų 
išvaikymo. Toliau S. J. ra
šo apie mainų dvasią. Kam 
tai, jei S. J. pats netiki į 
dvasias?

Pas daugelį senų mai- 
nierių, net ir bosų atsiklau
siau: ar bent kuris iš jų 
yra skaitęs, matęs, ar gir
dėjęs bent kokią knygelę, 
kurią būk Jurgis yra skai- i 
tęs, “Mainų Dvasia”? Visų 
atsakymas vienas ir tas 
pats, NE. Tai kam rašyti 
tokią negudrią fikcija, jei 
apysaka yra rašoma iš ti
krų gyvenimo įvykiu?

S. Jurgis nepamiršta ir 
mulų. Jis ir jiems 'skiria 
dalį savo apysakos. Tik bė
da, kad pas S. J. mulas ir 
asilas yra tas pats gyvūnas, 
nes jis sako: “Juk ir šven
tas Juozapas ir nėščia Ma
rija pasiėmė asilą, mulą, ne 
arklį.“ S. J. rašydamas tu
rėjo žinoti, kad mulas yra 
padarinys asilo ir arklio: 
išvaizda asilo, subudavone 
—arklio. Bet sakyti, kad: 
“Mainų mulai būdavo tokie 
menkučiai, kad tiesiog ga
lima jų šonkaulius suskai
tyti, ir ne tik suskaityti, o 

, kiekvieną pačiupinėti. Bet 
ir toks mulas atstoja ketu
rias arklius.”

(Pabaiga rytoj)

Parengimai
Per paskutines potą savai

čių buvo net du parengimai 
ir abudu pusėtinai gerai pa- 
\yko. žmonių buvo vidutiniai, 
Bet galėjo būti ir daugiau; 
Priežastis yra sunkumas su 
parengimų išgarsinimais. Rei
kalinga nemažai darbuotojų, 
o jų mažai tesiranda. Vieni 
nusenę, kiti pritingi.

Kita naujiena
A. L. D. L. D. 68 kuopa 

rengia balių lapkričio 21 d. 
Šis parengimas bus nepapras
tas: bus muzika ir šokiai, o 
Įžangos nebus. B'us valgių ir 
gėrimų, kuriuos galėsite nusi
pirkti pagal savo norą. Ba
lius įvyks Choro salėje 157 
Hungerford St. Prasidės 2 vai. 
po pietų ir trauksis iki 9 vai. 
Taigi, nepamirškite patys da
lyvauti, ir kitiems pasakyki
te, juos pakvieskite dalyvauti.

MIRIMAI
Lapkričio 2 d. pasimirė mū

sų gera draugė Ona Taniuliu- 
nienė, kuri gyveno Tariffvllc, 
Conn. Mirė sulaukus 81 mo
tus amžiaus, Amerikoje velio
nė išgyveno apie 60 metų. Pa
liko nuliūdime 8 vaikus—pen
kias dukteris ir tris sūnus. 
Vienas jos sūnus žuvo pirma
jame kare. Visi vaikai yra jau 
užaugę ir visi ženoti.

Ona Tamiiliunienė Lietuvo

je paėjo iš Lazdijų apskričio, 
Palazdijų kaimo. Po tėvais va
dinosi Yermalaitė. Ji sakyda
vo turinti daugiau giminių čia 
Amerikoje, bet kur jie gyve
na, nežinau.

Ona Tamuliunienė per ilgus 
metus buvo Laisvės skaityto
ja, ir kartais paaukodavo do
lerį kitą. Taigi, Laisvė neten
ka geros draugės ir skaityto
jos.

Lapkričio 9 dieną mirė Ber
tha Gudaitis, 45 metų am
žiaus, buvo nevedus, dirbo ap- 
draudos kompanijoje ir prie 
darbo apsirgo. Mirė nuvežta 
į Hartford ligoninę. Paliko nu
liūdime motiną Benediktą Gu
daitis. Jos tėvelis mirė prieš 
apie 15 metų atgal.

Tą pačią lapkričio 9 dieną 
mirė Justinas Kanceleris, mi
rė St. Francis ligoninėje. Buvo 
71 metų amžiaus. Turėjo ope
raciją ir po operacijos pasimi
rė. Išgulėjo 5 savaites ir ne
galėjo atsigauti. Paliko nuliū- 

■ dime moterį Mary Kanceler 
Į ir sūnų Anthony Kanceler. Ve
lionis kaip kada paremdavo 
ir darbininkišką judėjimą. Pri
gulėjo prie A. L. P. N. Klu
bo, kuris jį palaidojo su baž
nytinėmis apeigomis.

Dar čia buvo ir kiti du na- 
bašninkai, bet aš jų nepažino
jau, todėl nieko apie juos pa-
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Lapkričio-Nov. 21 įvyks LDS 1-os 
Apskrities metine kuopų atstovų 
konferencija. Visos Massachusetts 
valstijos kuopos malonėkit dalyvau
ti konferencijoje, prisiųsdamos sa
vo delegatus. Konferenciją prasidės 
1-mą vai. dieną, 318 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Apskr. pirm. D. J.
(225-226)

L.D.S. 57 kuopa rengia pasilinks
minimą— parę, kuri Įvyks penktadie
nį, Lapkričio-November 19 d., prasi
dės 8 vai. vak., 29 Endicott St. Ren
gėjai kviečia visus atsilankyti, link
smai laiką praleisti. Bus duodama 
Ir lengvų užkandžių.

Kp. Koresp.
(225-226)

Hartford, Conn.
Liet. Literatūros Draugijos 68-ta 

kuopa rengia margumynų dieną, ku
ri įvyks sekmadienį, lapkričio-Nov. 
21 d... pradžia 2-rą vai. popiet, Lie
tuvių Bendrovės svetainėj, 155 Hun
gerford St.

Tai bus kas tokio naujo. Prasidės 
su visokiais gėrimais ir žaislais. 
Taipgi bus šokiai prie geros muzi
kos. Bus karšti valgiai virtuvėje pa
gaminti per geras gaspadines, na
res.

Kviečiame visus atsilankyti, kaip 
narius tail) •>’ nenarius.

•_

Pastaba Nariams
Gerbiami nariai, dalyvaukite šio

je pramogoje ir pasiimkite naują 
knygą apie Amerikos Prezidentus. 
Pasiėmę galėsite sau ramiai skaity
ti. B. Muleranka

(225-226)

Redakcijos Atsakymai
Mikui. — Rašinys “Dar 

biskutį pasikalbėkime” gau
tas. Mes jį išspausdinsime 
vėliau.

Montello, Mass.
Draugiškas spaudos vakaras ir 

minėjimas gimtadienio įvyks šešta
dienį, lapkričio-Nov. 20 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Taut. Na
mo žemutinėje salėje, 8 Vine St.

Bus valgių ir gėrimų visiems pa
kankamai, bus gražus parengimas, 
linksmai praleisime laiką. Kviečia
me visus atsilankyti.

Lapkričio-Nov. 27 d Liuosybės 
Choras rengia vakarienę, koncertą 
ir šokius. Bus invales gardžių val
gių ir gėrimų. Tai bus pirmas toks 
smagus parengimas. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Kviečiame vietinius ir 
iš toliau atsilankyti.

Pranešėjas Geo. Shimaitis

SKELBĖJAMS

Būti kokiame nors biznyje 
ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje, t Tu pats žinai, 
ką darai, bei niekas kitas te 
nežino . . . Nori apie savo biz
ni žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje I

i tašyti negaliu. Senieji lietu
viai greitai mažinusi.

A. K.

Padėkite savo vajininkamt 
gauti Laisvei nauju skaitytojų 
Laisvės kaina $8.00 metams.
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PHILADELPHIA. PA.

Įvyks Ši ŠeštadienįLAPKRIČIO 20 NOVEMBER
Rengia Moterų Klubas su Aldicčių Pagelba

Jonas ,J. Grybas
Tenoras iš Brooklyno

Tadas Kaškiaučius
Baritonas, Newark, N. J.

Ona Stelmokaitė
Sopranas, Newark, N. J.

Mildred Stensler
Dainuos ir vaidins

Frank Balevičius 
koncerto akompanistas

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

Programoje Dalyvaus Dainininkai:

Ona Stelmokaitč ir Tadas Kaškiaučius 
Iš Newark, N. J.

Jonas Grybas iš Brooklyn, N. Y.
Mildred Stensler iš Livingston, N. J.

Jie dainuos solus, duotus ir kvartetus.

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
Duos komišku vaidinimų

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

TAIPGI RUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

Ruba Hail -■ 41.4 Green St.

Įžanga $1.00

JONAS JUŠKA
Vaidins savo kūrinį

Philadelphia, Pa
1’0 PROGRAMOS BUS ŠOKIAI

(taiksai įsikaityti) Visus Kviečia Rengėjai



Chicagos Žinios
Juozas ir Helena Grikšai 

užmušti traukinio

Juozas G rikšas. 64 m., ir 
jo žmona Helena. liek pat me
tu, nuo K16 Lenox Ave., Wau
kegan, III., trečiadieni tapo 
užmušti elektrinio traukinio. 
jViotormanas Harold Taylor 
sako, matęs jų automobilį lė- 
tėjant, kada artinosi prie ge
ležinkelio, bet automobilis ne
sustojo, o traukinys važiavęs 
61) myliu į valandą. I’/važia
vus ant geležinkelio trauki
nys smoge į automobili ir abu 
Grikšai tapo užmušti. Trauki
nys sutrukdytas 20 minui u.

Kryžkelis, kur nelaimė Įvy
ko važiuojant skersai 1 1th St., 
neapsaugotas vaitais. Jei būtu 
buvę užleidžiami vartai, ne
laimė nebūtu Įvykus.

V.

Grikšai paliko nuliūdime 
tris suaugusias dukras. Dau
giau šeimos narių žinioje* ne
minima. Pats Grikšas buvo
plieno darbininkas, išdirbo 30
metų American Steel and
Wire kompanijai. Du metai
atgal pasitraukė nuo darbo
poilsiui.

Istorija ir informacija
(Tąsa nuo 2 pusi.)

Japonai turėjo per pus ma
žiau didelių karo laivų ir 
“uodų” laivelių, taipgi tik 
700 karo lėktuvų.

Ir ar žinote, kad niekur 
japonų ir amerikiečių dide
li karo laivai nesusitiko ir 
neišbando savo milžinišku 
kanuolių? Visą japonų nai
kinimo darba atliko Ameri
kos kariniai lėktuvai ir ma
ži karo laivukai. Amerikos 
admirolas tik ir komanda
vo: “Small boys—-get the 
big boys!” (Maži vyrukai— 
paimkite didelius vyru
kus!”) Ir tie maži “vyru
kai,” nors jų nemažai žu
vo, atliko savo “darbą.”

Gi su tais jūriniais mil
žinais, tai ir vieni ir kiti 
turėjo daug bėdos. Kada 
Amerikos lėktuvai ir “PT” 
sužeidė japonų milžiną šar
vuotį “Musashį,” tai japo
nų keli laivai turėjo darbo 
jį gelbėdami, ir vistiek jis 
nuskendo. Kada japonų 
lėktuvas numetė 550 svaru 
bombą ant Amerikos lėktu
vų vežiko “Princeton,” tai 
penki kiti laivai jbj^lbėjo 
ir vis tiek jis nuskendo.

Natūralistu atsinešimas į 
įvairias gydymo sistemas

(Tąsa nuo 2 pusi.) 

sunkiai dirba šalies labui, 
su pasididžiavimu atstato, 
duoną ir kitus gyvenimo 
reikmenis pasigamina, kad 
reikale galėtų priešą nuo 
savo sienų atmušti. Taip aš 
žiūriu į socialistinius kraš
tus.

Ant pabaigos turiu pasa
kyti, kad pilietis A. Š. ge- 
j’ai padarėte pastatydamas 
šiuos klausimus, kokie yra 
natūralistų gydymo pama
tai ir tt. Dar turiu dadė- 
ti, kad iš tų klausimų žmo
gus negalėtų savo ligą nu
galėti, nes nėra detališkai 
išdėstyta.

Atsiprašau A. Š., nes porą 
paragrafų sutru m p i n a u, 
nes buvo aiškinama iš me
dicinos taškaregio. Atsa
kymai nusitęsė perilgai, 

‘bent po didelių mano gyve
nimo nuostolių neturėjau 
ambicijos nieko daryti.

K. Depsas

Miesto Taryba užgyrė nau
ją įstatymą prieš kėlimą 
triukšmo. Už bereikalingą 
triukšmavimą dabar baus pen
kiais doleriais, pirmiau baus
davo tik $2.

Dviejų sužvėrėjusių 
tėvų byla

Praėjusio rugpjūčio -1 d. bu- 
I vo apkaltinti .Margaret Maho- 
■ ny ir Alfred Bates užmušime 
1 savo 2 metu amžiaus sūnelio, 
į Dabar eina jų byla. 'Teismo 
įkaitinamieji vienas kitą kalti- 
|na baisioji' žmogžudystėje. 
I Tėvas sako, kad motina užma
išė vaiką už tai, kad jis sudar
kė jos jau pataisytą lovą. Mo
tina gi kaltina tėvą sūnaus 
užmušime “už jo išdykumą.”

Aido Choras
Aido Choro pamokos Įvyks, 

kaip ir visada, penktadienį, 
lapkričio 19 d., Liberty Audi- 

i tori.j o. j, M u z. i k os k am b ary. 
I Pradžia 8-tą valandą. Po sek? 
imingo Laisvės koncerto, pra- 
, dėsirn mokytis naujas dainas 
j dėl savo koncerto, kuris įvyks 
• sausio 23 d., 1955. Tad, visi 
1 choristai-tės, dalyvaukim pa- 
' mokose.

Choro Valdyba

Naujas cukrinei ligai 
tirti ir gydyti centras

Po num. 259 Bristol St., 
i Brooklyne, tapo atidarytas 
naujas Sveikatos Departmcn- 
to Diabetes Control Centras. 
Tai didelis vietos žmonių lai
mėjimas. šioje miesto dalyje 
seniai reikėjo tokios įstaigos.

Jaunuolių žmogžudžių 
teismas atidėtas

Praėjusį pirmadienį tapo iš
rinktas tik vienas džiūrima- 
nas teisimai keturių jaunuolių, 
kurie kaltinami žudyme žmo
nių patenkinimui savo sadis
tinio žingeidumo. Apsigynimo 
advokatas Moritt prašė teisė
jo Barhay teismą atidėti, nes 
jis neturėjęs pakankamai lai
ko teismui prisirengti. Jo pra
šymas tapo patenkintas ir 
teismas atidėtas iki ateinan
čio pirmadienio, lapkr. 22 d.

Pirmoji leidė Mamie 
gerai pasižymėjo!

Kas nors kuo nors turi pa
sižymėti. Nuo tos “ligos” ne
gali atsilikti nei mūsų šalies 
prezidentų žmonos, taip va
dinamos “pirmosios le’idės.” 
Rooseveltienė pajėgdavo atsi
žymėti socialiniais darbais, 
veikimu, kai jos vyras buvo 
prezidentui. Dabartinio prezi
dento žmona Mamie irgi su
manė pagarsėti. Ji iš Wa
sh ingtono pribuvo lėktuvu 
New Yorkan praėjusį pirma
dienį, pasipirko visą tuziną 
naujų skrybėlių, porą vakari
nių suknelių ir dar daugybę 
kitų “pavasarinių” rūbų, sė
do į lėktuvą ir už valandos 
jau buvo Washingtone,

New Yorkas trauko pečiais 
ir nesupranta, ką ta mūsų jau 
nebe šešiolikinė “pirmoji lėi- 
dė” darys su- visu tuzinu nau
jų kepurių !

Nauja kolegija gauna 
$3,500,000 paskolą

Dabar statoma Albert Eins
tein College of Medicine gavo 
iš Bankers Trust kompanijos 
$3,500,000 paskolą. Kolegijos 
pastatymas atseis $10,000,- 
000. Tai bus viena iš didžiau
sių ir žymiausių tos rūšies ko
legijų.

Be to, reikia žinoti, kad ši
ta Albert Einstein kolegija 
bus dalimi naujo medicinos 
centro, kurio pastatymas ir 
įrengirųas atsieis $100,000,- 
000! Centras statomas Bronk- 
se.

į Vėl šiam veikėjui 
grūmoja kalėjimu

Penktadienį, lapkričio 19d., 
teisėjas Wein field paskelbs 
bausmę prieš Wm. Patterson, 
vadą ir sekretorių Civilinių 
Teisių Kongreso. Teisėjas jau 
patvarkė, kad Patterson “pa
žemino teismą.” Mat, teisėjo 
buvo prisakyta pristatyti Kon- 

I gi eso rekordus, bet tų i (. kor
dų Pattersonas neturi. Teis
mas to, matyt, nepaiso. Už tą 

į patį “pažeminimą teismo” 
i Pattersonas jau buvo nubaus- i! tas: ir atsėdėjo 90 dienų kalė
jime. 'Nors įstatymai ir konsti- 
į tu.cija draudžia ’žmogų bausti 
du sykiu už tą patį nusikalti
mą, bet šiame atsitikime to 
nepaiso.

Mokyklos vaikai serga 
nuo baisios nešvaros

Kilo nepaprastas skandalas. 
Tėvai kelia protestą. Protes
tuoja ir civilinės organizaci
jos. Reikalas eina apie viešą
ją mokyklą No. 177, kuri ran
dasi Lower East Side, Man
hattan, tirštai puertorikiečių 
a pgyventoje srityje.

Ištirta ir surasta, kad šito
je mokykloje tik retas kuris 
vaikas išlieka nesirgęs dizen
terija (vidurių paleidimu) ir 
kitokiomis ligomis. O kas 
svarbiausia, tai kad tos ligos 
paeina nuo nešvaros, nuo sto
kos priežiūros. Toks baisus 
mokyklos apleidimas, toks 
valdonų nepaisymas! O mo
kyklą lanko 1,100 vaikų.

New Yorko žmonės suvalgo 
nemažai išvendytos bei džio
vintos žuvies. Prie žuvies džio
vinimo dirba nemažai darbi
ninkų. Jie buvo pagrūmoję 
streiku'. Samdytojai sutiko pri
dėti po $6 algos į dieną. Strei
ko išvengta.

Majoras siūlo kovot 
prieš miesto laužynus

Majoras Wagneris per mies
to Tarybos narį Hugh Quinn 
pasiūlė Tarybai planą pa- 
smarkinimui kovos prieš mies
to laužynus. Taryba tuojau 
ims planą apsvarstyti, tai 
yra, taip greitai, kaip Com
mittee on General Welfare 
apdiiskusuos ir pateiks savo 
nuomonę. Majoro plane siūlo
ma perorganizuoti Depart
ment of Housing and Buil
dings.

Majoro pasiūlymuose kal
bama apie aštresnį prižiūrė
jimą daugšeimyninių namų bei 
apartmentų. Daugybėje jų nė
ra pakankamų priemonių ap
saugai nuo gaisro ir kitų ne
laimių.

Dar tokio sadizmo New 
Yorkas nebuvo matęs

Mrs. Marie Polizotti, 22 me
tų, pasodinta kalėjimai) ir lai
koma po $50,000 kaucija. 
Taipgi kalėjime sėdi jos drau
gas Paul Conscolino, 21 metų 
amžiaus.

Kuomi jie prasižeigė? Jie 
nusiviliojo į Coney Island ko
telį pabėgusią iš namų Doro
thy Cavaciuti, iš Brooklyn©, ir 
baisiai kankino. Mrs. Polizotti 
laikė mergaitei užėmusi bur
ną, o du vyrai, piktadariai, 
įdegino ant jos kairės rankos 
incialą “T”, o paskui ant de
šinės rankos įpiaustė vardą 
“Dave.” Tais merginos kan
kintojais buvo Thomas Gross
man, 19 metų, ir David Lan
ders, 29 metų. Jie buvo sulai
kyti ir apkaltinti Miss Cava
ciuti išprievartavime. Tik pas
kui mergaitė pasisakė, kad 
jie ją degino ir pjaustė.
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Dar bus atidaryti penki 
vaiky darželiai
Gerovės Komisionierius lien- 

iy L. McCarthy paskelbė, kad 
miesto valdžia atidarys dar 
penkis vakučių priežiūros cen
trus bei darželius. Jie bus at
dari tik dienomis. Jų tikslas 
pagelbėti motinoms, kurios tu
ri mažus vaikus, bet turi už
sidirbti pragyvenimą. Eida
mos darban jos vaikus darže
lyje palieka, grįždamos iš 
darbo pasiima.

Tų penkių naujų darželių 
operavimas miestui kaštuos 
apie $180,000. Iki šiol miesto 
valdžia finansavo 110 tokių 
darželių. Per metus jų vedi
mas atsieina keturis milijonus 
dolerių. Keikia, tačiau, žinoti, 
kad tie visi nuo seniau gyvuo
ją vaikų darželiai yra valdo
mi privatiškų įstaigų. Valdžia 
lik duoda pinigą jiems ope
ruoti.

Policistas išgelbėjo v v UI Hsesis bomus
Policistas Francis Dillon la

bai patenkintas savo didvyriš
ku žygiu. Kai jis pamatė ap
leista m e hotel y j e (1 a u ž yn e), 
po num. 20 North William St., 
Manhattan, gaisrą, puolėsi 
gelbėti hotelio įnamius. O tais 
įnamiais buvo šeši taip vadi
nami “bomai”, gyventojai iš 
Bowery, arba vyrai, nukritę į 
patį gyvenimo dugną, daugu
moje amžini alkoholininkai. 
Jam pavyko visus juos išgel
bėti. O jų buvo net šeši. Ku
rie nebegalėjo patys išeiti, 
tuos pasiėmęs ant pečių išne
šė iš gaisro!

Gelbėjimui kitų jis statė 
savo gyvybę į pavojų.

Al f Lundberg, 70 metų, 
250 svarų, apalpo ir nukrito 
Brooklyn Bridge subvės sto
tyje nuo platformos ant bė
gių. Ugniagesys Cunningham, 
40 metų, pats sergąs širdies 
liga, pamatė ir puolėsi gelbė
ti. Jam tas pavyko. Abudu 
džiaugiasi.

Wall Street biržos “broke
ris” Joseph Bardach turės nu
kentėti. Jis kaltinamas apsu
kime greitai, pralobti norinčių 
kostumerių ant poros šimtų 
tūkstančių dolerių. Tarnavo 
jis ne jiems, bet grynai savo 
kišenei.

Peter A. Miura, tik 22 me
tų, nuteistas kalėjimai) už 
narkotikų pardavinėjimą. Vy
rukas turės kalėti pustrečių 
metiu tr f

Brooklyne yra 100,000 cu
krine liga sergančių žmonių. 
Kiti 75,000 turi;, cukrinę ligą, 
bet dar nežino, kad jie ją 
turi. Liga tebėra pilnai nepa- 
sireiškusi.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

* Telephone: EVergretfn 4-8174

Kolegijos prezidentas 
už debatų laisvę

šiemet tarpkoleginių deba
tų tema paskirta: “A)- Jungti
nės Valstijos privalėtų pripa
žinti Kiniją ?” Įdomi ir svarbi 
tema. Bet valdžia patvarkė, 
kad šituose debatuose negali 
dalyvauti armijos ir laivyno 
mokyklų studentai. Tokio de
batai esą priešingi Amerikos 
“interesams.” :

Tuo pasielgimu labai pasi
piktino kolegijų prezidentai. 
Tarpe jų randame ir Brook
lyn College prezidentą Dr. 
Gideonse. Jis sako, kad tai 
yra iš valdžios pusės pasimo- 
jimas užgniaužti žodžio Jais-- 
vę. Jis tam priešingas. Jis to
kį žygi pasmerkia.

Gal bus naujas išradi
mas kovai su džiova

Dr Max B. Lurie praneša, 
kad gal bus atrastas naujas 
būdas kovai su džiova. Kol 
kaą bandymai padaryti lik su 
gyvuliais. Bet jie gali atitikti 
ir žmonėms. Esąs atrastas kū
ne tam tikras‘“mechanizmas,” 
kuris nusako žmogaus atspa
rumą prieš šitą ligą. Pasiro
do, sako Dr. Lurie, kad į kū
ną įleidus tam tikrų harmonų, 
tas “mechanizmas” sustiprėja 
ir džiovos liga, pasidaro bejė
gė kūną įveikti. Manoma, kad 
šis išradimas išgelbės šimtus 
t ū kstanč i ų gy vy b i ų.

Angel Marquez, 27 metų, 
skalbyklos savininkas, manė, 
kad jis nepaisęs policijos pa
šaukimų ateiti teisman už su
laužymą važiuotos taisyklių 
ir bus gerai. Taip jis darė nuo 
1950 metų. Dabar tapo sua
reštuotas ir pasodintas kalėji
mai) ant 104 dienų. Neapsimo
ka būti “gudresniu” už visus.

Siekia 20000 naują 
gyvenamųjų vienetų

N. Y. C. Housing Authori
ty7 siūlo miestui išleisti $300,- 
000,000, naujų namų statybai. 
Tikslas esąs pastatyti naujų 
žemomis raudomis namų dčl 
20,000 šeimynų. Nauji namai 
turėtų būti statomi vietoje 
esamų mieste laužynų.

4 plėšikai ir $200
Williamsburgo Standard Co

at, Apron and Linen Service 
raštinei) praėjusį pirmadienį 
įsiveržė net keturi plėšikai. 
Jie pasigrobė ir išsinešė visą 
“seifą” su pinigais. Kompani
ja sako, kad jie telaimėjo vi
so labo du šimtus dolerių.

Inžinierius ir kapitalistas 
Graham mirdamas paliko 
$50,000 Columbijosi universi
teto inžinierijos centrui.

Amžinasis vegeterijo- 
nas pakliuvo bėdon

Tai buvo lygiai prieš šešis 
metus. Laikraščiai daug rašė. 
Buvo nepaprastas dalykas. '/.< ■ 
ni josi vegeterijona.s Bernard 
McFadden. Jis buvo 80 metų. 
Vedė blondinę Jonio Lee*, 4 1 
metų amžiaus. Jis prisiekė, 
kad jis su ja dar susilauks 
Šeimos. Jo žmona Jonio pasi
leido žmones mokyti “amžino
sios jaunystės.”

Bet štai prabėga motai, šei
mos neatsiranda, o Macfadde- 
nas jau1 susilaukia 86 metų 
amžiaus. Jo blondinė nervuo- 
jasi ir pareikalauja persisky
rimo. Teisėjas jai pritaria ir 
priteisia, kad Macfaddenas jai 
mokėtų net po Šešis šimtus 
dolerių per mėnesį užlaikymo. 
Be to, ji reikalauja, kad jis 
apmokėtų jos advokatui $25,- 
000!

Matote, kai]) liūdnai pasi
baigė šis garsus romansas.

N. Y. Universiteto teisinin- 
kystės mokykla statys Wa
shington. aikštėje naują stu
dentams ir profesoriams gy
venti namą. Jame sutilps 500 
žmonių. Pastatymas kaštuos 
$2,750,000.

Nubaudė perdaug išgu
lėjusį gydytoją

Dr. Piazza buvo galva Man
hattan ir Richmond medicinos 
ligoninių. Jis paėmė iš miesto 
užlaikomos ant Staten Island 
Farm Colony įnami Kraus ir 
pristatė prie darbo padėti 
daktarui pastatyti namą. Nors 
Kraus serga artritu, bot jis 
dirbo sunkiai ir niro Dr. Piaz
za gavo tik po vieną dolerį į 
dieną. Valdžia sužinojo ir gy
dytoją paėmė už pakarpos. 
Iki šiol jis gaudavo $12y750 
per metus, dabar gaus $3,000 
mažiau, ir nebebus ligoninių 
galva. Be to, jis turi miestui 
užmokėti $360 bausmės. Ne
garbė ir nuostolis!

Dr. Piazza miestui dirbo 
nuo 1939 metų įvairiose atsa
kingose vietose. Labai išgud- 
rėjo ir pakliuvo bėdon. Vis, 
mat, nesvietiškas troškimas 
pralobti. Pamiršo dorą, etike
tą ir žmoniškumą. * *

Nassau pavieto žmonės už
sispyrusiai reikalauja, kad vi
sas pienas, tame paviete par
duodamas, būtų datuotas. Da
bar žmonės nežino, kokios 
dienos pieną jie gauna.

, Rezignavo City Civil De
fense direktorius Mr. O’Brien. 
Į metus jis gaudavo $150,090. 
Jį ton vieton buvo paskyręs 
majoras Impellitteri.

Žada kaltininkus 
smarkiai nubausti

Policijos komisionierius Ad
ams žada skaudžiai nubausti 
policistus, kurie bus surasti 
kaltais rakete su trafiko tikie- 
tais. Iš kitos pusės, komisio
nierius prašo visuomenę nesi
skubinti sir išvadomis, jog vi
si tame departmente polleis
tai yra grafteriai.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos Ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080
. ~ .£• * *■ ’W’ " • 1

PA.JIEŠKOJIMA1
Paieškau Stasio Stadulio, iš Lietu

vos paeina: Suvalkų vedybos, Buktos 
kaimo, Ūdrijos parap. Į Ameriką 
atvyko 1909 metais; apsigyveno ka
syklų apielinkėj apie Pittsburghą. 
Turiu svarbų reikalą ir norėčiau, 
kad jis pats atsišauktų arba kas ži
no apie jį, kad man pranešiu, už ką 
būsiu labai dėkingas.

Kazimieras Stadulis
1557 E. Hunting Park Ave., 

Philadelphia, Pa.
(225-227)

4 pusi. Laiiv3 (Liberty)Penktad., Lapkr. (Nov.) 19, 1954
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Del Ofiso Rakandu

Turi būt patyrę*-

162 W. 23rd SI., \. V. C.

Tel. M F. '1-O7.7*»

(225-227»

Bomba sprogo ir 
sužeidė 3 mokinius

Trys Lafayette High School 
mokiniai rado numestą paipą 
ir manė, jog tai tik skrepas. 
Paėmė vienas jų ją į ranką ir 
paskui numetė. Pasirodo, jog 
(ai būta rankų darbo bombos. 
Bomba sprogo su didžiausiu 
trenksmu ir sužeidė visus tris 
mokinius. Visi trys turėjo at
sidurti ligoninėn. Jais yra Pe
ter Fingelstein, 16 metų, Paul 
Grossman, 17 metų ir Neal 
Friedman, 16 motų. 

_ _ ■ x

Gal vis tiek turės 
eiti į kalėjimą

Sam Champan, fabrikaitas, 
prakišo vieną apeliaciją. La
bai galimas daiktas, kad žmo
gus turės eiti kalėjimai). Jis 
buvo apkaltintas ir nuteistas 
210 dienų kalėti. Jo prasižen
gimas buvo jo troškimas pa
tarnauti vienatvės užgautiems 
biznieriams susitikti atitinka
mas merginas. Valdžia jo troš
kimo “nesuprato” ir paskaitė 
verbavimu prostitučių. Pinigų 
jis turi, bet norėjo pasidaryti 
dar daugiatr. O tas nepapras
tas jo “biznis” pasirodė labai 
pelningu.

Nacionalė Taryba Kovai su 
Neregyste pradėjo savo meti
nį vajų. Nori sukelti nemažai 
pinigų vedimui darbo. Prašo 
žmones aukoti.

Dir plėšikai apvogė ^Ves
tom Union Telegram rti^hię 
po num. 127 Pierrepont St., 
Pasiėmė $300.

PARDAVIMAI
Parsiduoda puikus, atskiras na

mas. Anl pirmų lubų 31-» kambariai 
ir maudynė. Ant antrų lubų taipgi 
3’/2 kambariai ir maudynė. Aliejaus 
šiluma, ištaisytas skiepas, patio, ga- 
radžius. Gerame stovyje. Kaina pri
einama. Puiki kaimynystė. Galima 
matyt kasdien iki 3 vai. Šeštadie
niais ir sekmadieniais per ištisą die
ną. Adresas: 71-23 661h Dr., Middle 
Village, L. I.

(226-227)

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 --------- —,
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TONY’S1
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
n BROOKI.YN, N. V.

Gerai Patyręs Barberis
i • i i b ■ m ■ ■ ■■ ♦
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BUYUS :
< 

(BUYAUSKAS) 4
4

LAIDOTUVIŲ I
DIREKTORIUS J

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

MArket 2-5172 J
<




