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KRISLAI
Prieš isterijos retežius.
Vienas troškimas.
Trys prieš vieną.
70 profesorių.
Tikroji problema.

Rašo A. BIMBA

Niūjorkiškis senatorius Her
bert Lehman yra vienas iš 
drąsiausiu kovotoju prieš Mc
Carthy. Savo prakalbose jis 
jam kaili gražiai išvanoja.
^Vienoje prakalboje jis pa

sakė: —j
“Mes turime atsi palaidoti 

baimės ir prietaru. Mes turi
me susivienyti prieš tokius 
priespaudiškus ir diskrimina- 
tyviškus Įstatymus kaip Mc- 
Carran-Walter' Act.

“Mes turime nutrenkti pa
nikos ir isterijos pančius, ku
rie laiko mus surakinę.“

—o—

Francūzijos žmonėms jau 
labai dasiėdė Indokinijos ka
ras. Paryžiuje ir visur viešpa
taująs šūkis: “Sugrąžinkite 
mūsų sūnus namo.“

žmonės vis daugiau ir dau
giau pradedą Įsitikinti, jog šis 
karas Indokinijoje yra veda
mas tik dėl spaudimo iš Ame
rikos. Prancūzai ieškotų su
sitarimo ir išeities, bet, girdi, 
■neprileidžia Amerikos vyriau
sybė.

* —o—
Neišdegė Churchill sumany

mas dėl Keturių Didžiųjų pa
sitarimo. Jis pats net “apsir
go.“ Visi žino, jog tai grynai 
politinis to seno žmogaus su
negalavimas.

Vargiai kas išeis iš pasiūly
mo dėl keturių didžiųjų vals
tybių užsienio reikalų minist
rų susirinkimo. Dalykas toks: 
trys susitarė laikytis išvien 
prieš vieną.

Ką gali duoti susirinkimas. 
Į kuri sueis trys susitarę prieš 
vieną ?

“Lietuvos Profesorių Drau
gija Amerikoje savo sąrašuo
se turi 70 narių”, skaitau pra
nešimą. Vadinasi, tiek profe
sorių pabėgo iš Lietuvos.

Jų likimas apgailėtinas. 
Kai kurie gabūs, talentingi 
žmonės, bet politiniai nesu
brendo.

Jie Bedarė klaida bėgdami 
iš jLietftvos. Kas liūdniausia', 
tai^ižld jie neišdrjsta tą klai
dą atitaisyti. O atitaisyti ją 
jiems nesunku. Sugrįžę Lietu
von jie vėl taptų naudingais 
žmonėmis. Dabar jie sunaikins 
savo gabumus ir pašaukimą.

—o—
Indijos nusistatymas teisus. 

Ji sako: Dabar problema 
prieš Jungtines Tautas ir vi
są pasaulį ne Korėjos suvie
nijimas, bet taikos įvykdymas.

Jau išryškėjo, kad karu 
Korėjos suvienyti negalima. 
Kraujo daug pralieta ir gy
vasčių daug paguldyta, o su
vienijimo reikalas nepasistū
mėjo pirmyn nei per vieną pė
dą.

. Tik akli to nemato.
—o—

Prezidentas Eisenhower 
J^onM-ese nė pasijudinti nega- 
VČtu, iMgu jo politikos nepa
laikytu demokratai. Ypatin
gai jis susilaukia iš jų talkos, 
kai iškyla užsienio politikos 
problemos. Demokratai norė
tu dar daugiau pinigų paskir
ti užsienio kapitalizmo gelbė
jimui, negu, prezidentas prašo.

PASIRAŠYTA PALIAUBOS, SUSTABDYTA MŪŠIAI KORĖJOJ
E ..

Šaukiamas Jungt. Tautų 
seimas rugp. 17 d.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų seimo pir
mininkas Lester B. Pear- 

! son, Kanados ministras, ga
vęs žinią apie .paliaubų su
tarties pasirašymą Korėjo
je, pašaukė J. Tautų seimą 
susirinkti į panaujintą sesi
ją rugpjūčio 17 d.

Seimas svarstys apie bu
simąją politinę konferenci
ją, kuri privalo Įvykti už 
90 dienų po paliaubų pasi
rašymo. Ypač spręs, ku
rios „šalys turės dalyvauti 
konferencijoje. Supranta
ma, k a d seimas užgirs 

' Ameriką ir 16 jos talkinin
kų kaip politinės konferen
cijos dalyvius.

Amerikonai iš anksto 
priešinasi siūlymui priimti 
ir Sovietų Sąjungą į tą 
konferenciją.

ROBERTSONAS VĖL 
KELIAUS PAS RHEE

Washington.— Prez. Ei
senhoweris vėl siųs savo at
stovą Walter) Robertsoną 
tęsti derybas su Syngmanu 
Rhee, Pietinės Korėjos tau
tininkų prezidentu.

51 asmuo užmuštas 
per sukilimą Kuboje

Havana, Kuba. — Keli 
šimtai sukilėlių prieš prezi
dentą Fulg. Batistą užpuo
lė kareivines Santiago de 
Cuba priemiesčiuose. Ta
no atmušti nuo kareivinių, 
bet paskui, susibūrė viena
me dvare ir kaujasi su Ba
tistes kariuomene bei poli
cija.

Pranešama, jog susikirti
muose užmušta 38 sukilė
liai ir 15 kareivių bei poli
cininkų. Daug sužeista.

Batistos valdžia įvedė 
karinį stovį ir gaudo savo 
priešus. Suėmė generolą 
Jorge G. Tunoną bei kitus 
sukilimo vadus. Sako, jog 
buvusiojo prezidento Carlo 
Prio Socarraso šalininkai 
bandę nuversti esamąją 
prezidento Batistos valdžią.

Batista 1952 m. kovo mė
nesį nuvertė tuometinį pre
zidentą Socarrasą.

Tokio, Japonija. — Ūmai 
nugriuvo daugybė uolų nuo 
vulkaniško kalno, gyvus 
palaidojant 25 piknikavu- 
sius japonus.

Hong Kong. — Kinija iš
vijo 9 katalikų kunigus 
kaip šnipus.

Washington. — Kongre
sas nutarė panaikinti tak
sus judamųjų paveikslų 
lankytojams.

Colunibnis, Ohio. — Nu
krito karinis lėktuvas, už
mušant 3 oficierius.

E

Pietines Korėjos tautininkai nedalyvavo sutarties 
pasirašyme; žada tik šiuo tarpu nelaužyt paliaubų;

nustatyta nuginkluotas, nekarinis ruožtas
Panmundžom, liep. 27.— 

Jungtinių Valstijų ir Šiaur. 
Korėjos liaudininkų delega
tai sekmadienį vakare pasi
rašė paliaubų sutartį, nu
tardami sustabdyt visus 
karo veiksmus už 12 valan
dų. Taigi pirmadienį 9 va
landą dieną ir tapo sulaiky
ti visi mūšiai ant žemės, 
ore ir jūrose. (Laikas čia 
žymimas pagal New Yorko 
laikrodžius.)

Už Jungtines Tautas pa
sirašė sutartį Amerikos ge
nerolas William K. Harri
son, o už Šiaurinės Korė
jos liaudininkus ir kinus sa-

Visas kaimas suimtas 
už daugpatystę

Short Creek,- Ariz.—Vals- 
tijinė policija užklupo šį 
kaimą, Arizonoje, ir suėmė 
faktinai visus suaugusius 
vyrus bei moteris už poli
gamiją — daugpatystę.

Vyrai turėjo po dvi iki 
šešių pačių ir po tuzinus 
.vaikų. Jie priklauso reli
ginei Mormonų sektai.

Areštuota 36 vyrai ir 86 
moterys.

Kiti mormonai pasidavė 
įstatymams, uždraudž i a n - 
tiems daugelį pačių, bet ši 
jų sekta Short Creek’e vis 
laikėsi daugpatystės.

Uždaryta koncentracijos 
stovyklos Vengrijoje

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų vyriausybė uždarė 
visas koncentracijos stovy
klas ir paleido tūkstančius 
kalinių, kurie buvo nuteisti 
mažiau kaip dvejiems me
tams, Kitiems trečdaliu su
mažino bausmę.

Sykiu paliuosavo visus 
senesnius kaip 60 metų, ka
linius, apart žmogžudžių ir 
nusikaltusių tiesiog i n i a i s 
veiksmais prieš liaudies 
valdžią.

NEKOKS LAIMĖJIMAS
Washington. —• Faktinai 

niekas čia nesidžiaugia pa
liaubomis kaip karo “lai
mėjimu” korėjoje. Atro
do suklimpimas vietoje.

Rock Island, Ill. — Nuo 
kūdikių paralyžiaus mirė 
Marvina Schrum’ienė, kuri 
vadovavo vietinei kampa
nijai prieš tą ligą.

London. — Anglų Darbo 
Partijos dauguma reika
lauja paliuosuot Angliją iš 
politiniai,- piniginės “ver
govės” Amerikai.

vanorius — generolas Nam 
II.

Sutarties kopijos — an
gliškai, korėjiškai ir kiniš
kai — pasiųstos patvirtinti 
generolui Markui W. Clar- 
kui, aukščiausiam Jungti
niu Tautu komandieriui; 
maršalui Kim II Stingui, 
vyriausiam Šiaurinės Korė
jos k o m a n d i e r i ui ir jos 
premjerui, taip pat Peng 
Teh-kuai, aukščiausiam ki
nu savanoriu komandieriui.

v V

Sutarties pasirašyme ne
dalyvavo Pietinės Korėjos 
tautininkų prezidento 
Rhee atstovai. Syngmano 
užsienio reikalų ministras 
Pyun Yung Tai sakė, kad 
jo valdžia “šiuo laiku ne
laužys paliaubų.”

Sutartis pasirašyta nau
joje erdvioje salėje, kurią 
Korėjos liaudininkai ant 
greitųjų specialiai tam pa
statė.
DEMARKACIJOS LINIJA

Tapo nustatyta demarka
cinė - skiriamoji linija pa
gal vėliausią mūšių frontą 
tarp Korėjos liaudininkų, iš 
vienos pusės, ir amerikonų 
su jų talkininkais, iš an
tros.

DIDŽIULIAI KORĖIINIO 
KARO NUOSTOLIAI

Washington. — Per 37 
mėnesius Korėjos karo 
(nuo 1950 metų birželio 25 
d.) amerikiniai kariai nu
kentėjo šitokius nuostolius:

Fronte užmušta 24,965, 
be žinios dingo 13,285; su
žeista 103,760 ir nuo žaiz
dų paskui mirė 2,392.

Tuo tarpu Amerikos tal
kininkai, daugiausia Pieti
nės Korėjos tautininkai tu
rėjo sekamų nuostolių:

Užmušta 72,000, sužeista 
250,000, be žinios dingo bei 
nelaisvėn pakliuvo 84,000. '

(Bet amerikonai skai-

Rytiniai vokiečiai turį gana 
maisto be amerkinių pašalpų

Berlin. — Rytinės Vo
kietijos gyventojai yra pil
nai aprūpinti maistu, todėl 
jiems nereikia jokių pašal
pų iš prezidento Eisenhow- 
erio paskirto $15,000,000 
fondo, sakė rytinė Demo-
kratinė Vokiečių Respubli
ka. I

Sovietų Sąjunga, be to, 
atsiunčia vis daugiau svies
to, mėsos ir kitų maisto 
produktų. O bulvių ryti
niame, sovietiniame Berly
no ruožte tiek prikrauta, 
kad pritrūko vietos sandė
liuose. Nauji bulvių kroyi-

V

Vieni ir kiti turi pasi
traukt po pusantros mylios 
atgal nuo demarkacijos li
nijos per 72 valandas po 
paliaubų pasirašymo. Tuo 
laiku vieni ir kiti privalo 
ten panaikint ir visus kari
nius įrengimus, taip kad 
būtų sudarytas beginklis, 
nekarinis ruožtas.

NEUTRALIŲ ŠALIŲ 
KOMISIJA

Paliaubų vykdymą prk 
žiūrės k e t u r i neutraliai 
kraštai, kurie nedalyvavo 
korėjiniame kare — Švedi
ja ir Šveicarija iš Jungti
nių Tautų pusės ir Lenkija 
ir Cechoslovakija iš Korė
jos liaudininkų ir kinų sa
vanorių pusės.

Šių keturiu šalių komi
sija tėmys, kad per paliau
bų laikotarpį viena ir kita 
pusė susilaikytų nuo savo 
jėgų stiprinimo — nuo įga^ 
benimo daugiau kariuome
nės, lėktuvų, tankų bei- ki
tų įrengimų.
KOMISIJA BELAISVIAM 

GRĄŽINTI
Belaisviams grąžinti bus 

penkių neutralių šalių ko
misija — Indijos, Šveicari
jos, Švedijos, Lenkijos ir 

čiuoja, kad Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų iu jų pa
dėjėjų kinų nuostoliai bu
vę “kelis kartus didesni.”)

Korėjos kartii Amerika 
išeikvojo bent 30,000 mili
jonų dolerių (arba 30 bili- 
jonų).

O Jungtinės Valstijos 
formaliai net nepaskelbė 
šio karo.

Prez. Trumanas įvėlė 
Ameriką karan, neatsi
klausdamas Kongreso. Šį 
karą jis vadino tiktai “po
liciniu veiksmu.” * 

niai todėl jau nepriimami Į 
rytinį Berlyną.

Tapo nupiginti vaisiai ir 
kiti valgiai.

Todėl nėra jokio reikalo 
rytiniams vokiečiams imti 
bet kokias propaganda škas 
amerikonų dovanas, pareiš
kė rytinio Berlyno majoro 
pavaduotojas H. K r e b b s. 
Jis perspėjo, kad jei ku
rie rytiniai vokiečiai užsi
registruos vakariniame 
B e r ly n e dėl amerikinio 
maisto pundelių, tai bus lai
komi Amerikos agentais.

Jugoslavijos. Indija atsiųs 
ir tam tikra skaičių savo 
kariuomenės belai s v i a m s 
tvarkyti.

Per 90 dienų po paliaubų 
pasirašymo Šiaurinė Korė
ja bei kinai savanoriai ga
lės lankyti stovyklas vadi
namų “atsisakančių grįžt 
namo” belaisvių. Aiškins 
jiems, kad grįžtantieji ne- 

įbus persekiojami, bet pri- 
j imami kaip pilnateisiai pi
liečiai.

Jeigu per 90 dienų dar 
nebus išspręstas tūlų be
laisvių klausimas, tai jie 
bus pervesti politinei vals
tybių konferencijai.

Sovietu Komunistu 
Partijos pareiškimas

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos centro 
komitetas išleido pareiški
mą, minint 50-metinę su
kaktį nuo jos įsikūrimo.

Pareiškimas sako, jog 
bus vykdoma tokie Lenino 
mokymai:

Kolektyve (sudėtinė) va
dovybė, o ne vienas aukš
čiausias vadovas.

Galima tuo pačiu laiku 
sugyventi kapitalistinei ir 
socialistinei - sovietinei san
tvarkai, vedant ramias var
žybas.

Kiek tik įmanoma, turi %
būti gerinama kasdieninė 
žmonių būklė.

Melnikovas paskirtas 
ambasadorium Rumunijai

Maskva. — Sovietų vy
riausybė paskyrė Leonidą 
G. Melnikova ambasado- 

| rium Rumunijai. O A. Lav
renti jevas, ligšiolinis amba
sadorius Rumunijai, tapo 
paskirtas ambasa dorių m 
Iranui.

Melnikovas neseniai buvo 
Ukrainos Komunistų Parti
jos sekretorius. Iš tos vie
tos jis atšauktas todėl, kad, 
sakoma, “per daug rusinęs 
ukrainiečius.”____________ \

CLARKO PERSPĖJIMAS
Munsan, Korėja. — Gen. 

Clark, vyriausias ameriko
nų komandierius, įspėjo 
juos, jog paliaubos dar ne
reiškia taikos.

London. — Anglijos val
džia pareiškė džiaugsmą, 
kad padaryta paliaubų su
tartis Korėjoje.

ORAS. — Giedra ir ne- 
taip šilta.

Grūmojama apleisti 
politinę konferenciją

Washington.— Jungtinės 
Valstijos sutiko su Pietinės 
Korėjos tautininkais pasi
traukti iš politinės konfe
rencijos, jeigu ši a u r i n ė s 
Korėjos liaudininkai pasi
rodys “neščyri” per dery
bas toje k o n f ere nei joje, 
kaip teigia New Yorko 
Times korespondentas W. 
H. Lawrence.

Politinė valstybių konfe
rencija bus sušaukta už 90 
dienų po pasirašytos pa
liaubų sutarties. Konferen
cija galės tęstis 90 dienų.

Pietinės Korėjos tauti
ninku prezidentas Syngma- 
nas Rhee pakartojo, kad 
jeigu ta konferencija neuž
tikrins, jog šiaurinė Korė- 

į ia bus prijungta Pietinei 
Korėjai, tai jis pasilaikys 
sau teisę “pats veikti” (pa
naujinti karą prieš Korėjos 
liaudininkus).

Amerikos generolas Wm. 
Harrison yra pasižadėjęs 
Šiaurinei Korėjai, kad ne
rems Syngmano Rhee, jei
gu šis panaujins karą prieš 
ją.

Prancūzai parašiutistai 
pasprukę nuo vietnamiečių

Hanoi, Indo-Kin. — Pen
ki tūkstančiai francūzų pa- 
rašiūtistų pabėgo nuo Viet
namo liaudininkų iš Lang- 
son miesto, už 6 mylių nuo 
Kinijos rubežiaus. Jie, nu
sileidę iš amerikinių lėktu
vų, susprogdino amunicijos 
sandėlius bei kitus įrengi
mus. Sakėsi suardę ir vieš
kelį, kuriuo buvo gabenami 
liaudininkams ginklai iš 
Kinijos.

Prancūzai pasakoja, kad 
Vietnamo liaudininkai - ko
munistai šiemet gauna tri
gubai daugiau ginklų, ka
rinių automobilių bei įvai
rių reikmenų iš Kinijos 
Liaudies Respublikos ir ki
tų komunistinių kraštų.

EISENHOWER GIRIA 
RIAUŠES PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris pasiuntė 
laišką Konradui Adenaue
riui, 'vakarinės Vokietijos 
premjerui, girdamas kaip 
“didvyrius” tuos vokiečius, 
kurie kėlė riaušes rytinia
me Berlyne prieš savo ko
munistinę valdžią ir Sovie
tų Sąjungą.

Eisenhoweris pranašavo, 
jog tokios riaušės ardys 
“komunistu imperiją,” kaip 
kad jis vadino Sovietų Są-' 
jungą ir draugiškas jai 
valstybes.

Tuo laišku prezidentas 
norėjo paremti Adenauerio 
kandidatus ateinanč i u o s e 
rinkimuose rugsėjo 6 d.
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Kas Ką Rašo ir Sako
LIETUVIAI DĖL BERI

JUS IŠSKYRIMO Iš 
VALDŽIOS

Tuojau po to, kai Tarybų 
Sąjungos komunistų parti
ja pašalino iš savo eilių 
Beriją, kai tuo pačiu kartu 
tarybine vyriausybė, paša
linusi jį iš vidaus reikalų 
ministro vietos, nutarė ati
duoti aukščiausiam šalies 
teismui teisti, visoje Tary
bų Sąjungoje buvo pravesti 
didžiuliai dirbančiosios vi
suomenės mitingai. Juose 
žmonės smerkė Beriją ir 
darė pasižadėjimus stovėti 
su partija, su vyriausybe, 
nes tik tokiu būdu tegalima 
žygiuoti pirmyn.

Lietuvoje taipgi, kaip 
praneša Tiesa, įvyko 
daug mitingų, — mitingų 
kolūkiečių, darbininkų, in
teligentų, švietėjų.

Tiesa (š. m. liepos 15 d.) 
parašė tuo reikalu įveda
mąjį, pavadintą “Vienin
gas lietuvių tautos pritari
mas komunistų partijos po
litikai.”

Straipsnyje, be kitko, iš- 
taip rašoma:

Lietuvoje Tarybų valdžios 
metais audringai išsivystė kul
tūrine statyba. Didelį pakili
mą gyvena mokslas, menas, 
liaudies švietimas. Respubli
kos inteligentija pasižada ne
sigailėti pastangų ir darbo, 
kad ir toliau vystytųsi lietuvių 
tautos kultūra, nacionaline 
savo forma ir socialistinė savo 
turiniu. Vieningai su visa 
liaudimi Tarybų Lietuvos mok
slo ir kultūros darbuotojai sa
vo susirinkimuose išreiškia at
sidavimą Komunistų partijai, 
pasiryžimą dar daugiau jėgų 
paskirti mokslo ir kultūros 
vystymui respublikoje, ideo
loginio darbo masėse sustip
rinimui.

Lietuvių tauta jaučia didį 
dėkingumą visoms broliškoms 
tautoms, visų pirma didžiajai 
rusų tautai. Tarybinių tautų 
draugystė yra lyg gaivinąs 
šaltinis, iš kurio lietuviu tau
ta nuolat semiasi jėgų ir pa
galbos naujo gyveninio staty
boje. Lietuvių tauta didžiai 
vertina rusų ir kitų tarybinių 
tautų draugystę, ji niekam 
niekad neleis jos ardyti. Su 
didžiausiu pasipiktinimu Ta
rybų Lietuvos darbo žmonės 
pasmerkė tarptautinio impe
rializmo agentą Beriją, kuris 
pasikėsino į šventą tarybinių 
tautų draugystę. Kauno “Per
galės” turbinų gamyklos šalt
kalvis Lagauskas mitinge pa
reiškė :

— Mes, lietuviai, gerai ži
nome, kokius puikius vaisius 
atneša didžioji mūsų šalies 
tautų draugystė. Broliškos 
tarybinės tautos ir visų pirma 
didžioji rusų tauta padėjo 
mums pokariniais metais at
kurti Lietuvą ir pradėti lai
mingai gyventi, šią draugys
tę mes saugosime kaip savo 
akies vyzdį ir stiprinsime.

Gausūs darbininkų, kol
ūkiečių, tarnautojų ir tarybi
nės' inteligentijos susirinki
mai, šiomis dienomis vykstą 
Tarybų Lietuvoje, dar ir dar 
kartą patvirtino didį visos 
lietuvių tautos susitelkimą a- 
pie Komunistų partiją, jos 
Centro Komitetą ir Tarybinę 
Vyriausybę. Lietuvių tauta 
vieningai pritaria TSKP CK 

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Plenumo nutarimui. Apie šį 
vieningumą, apie begalinį atsi
davimą partijai liudija tai, 
kad darbo žmonės prisiima 
naujus socialistinius įsiparei
gojimus vardan tolesnio res
publikos klestėjimo tarybinių 
respublikų sąjungoje.

Tarybų Lietuvos darbinin
kai, inžinieriai ir technikai į- 
sipareigoja toliau vystyti res
publikos pramonę, didinti 
pastangas vykdant valstybi
nius planus, siekiant gerinti 
pramonės darbo rodiklius, iš
aiškinant naujus rezervus ga
mybai plėsti. Jie >stiprina kovą 
prieš neūkiškumo reiškinius, 
už naujos technikos įdiegimą 
ir puikų jos panaudojimą, už 
priešakinių darbo metodų pa
skleidimą. Respublikos kol- 
ū k i e č i a i pasižada to
liau S/t > p r i n t i k o 1- 
ūkius, kelti darbo drausmę, 
griežtai laikytis žemės ūkio 
artelės įstatų. Artėja svar
biausi darbai žemės ūkyje— 
derliaus nuėmimas. Kolūkie
čių, ’žemės ūkio specialistų, 
mechanizatorių uždavinys — 
pavyzdingai nuimti kolūkinį 
derlių, toliau pagausinti visuo-' 
meninį ūkį, stropiai įvykdyti 
pirmąją pareigą — valstybi
nius pristatymus. Tarybų Lie
tuvos žemdirbiai ir toliau ko
vos už sėkmingą gyvulininkys
tės vystymą, jos produktyvu
mo pakėlimą.

Partinės organizacijos va
dovauja darbo žmonių kovai 
už naujus respublikos pasie
kimus. Jos tik tada atliks sa
vo didžius uždavinius, kai ne
paliaunamai stiprins ryšius su 
masėmis, bus jautrios darbo 
žmonių poreikiams. Partija 
reikalauja, kad visi komunis
tai._ padarytų politines išva
das iš Berijos bylos. Reikia 
toliau kelti revoliucinį budru
mą, gerinti partinių organiza
cijų kontrolę visoms gyvenimo 
sritims, stiprinti kovą už tau
tų draugystę, prieš buržuazi
nio nacionalizmo pasireiški
mus. Partinės organizacijos 
privalo ryžtingai pagerinti 
partinę propagandą ir politinį- 
auklėjamąjį darbą masėse. 
Vadovavimo kolektyvumas 
yra nepaprastai svarbi parti
nio darbo sąlyga, aukščiau
sias vadovavimo principas 
mūsų partijoje.

aukštai išsitobuli
nę SPECIALISTAI

Tarybų Sąjungos amba
sada Washingtcine, savo in
formaciniame biuletine, 
skelbia, jog šiais metais Ta
rybų Sąjungoje iš aukštųjų 
mokyklų išėjo apie 20’0,00C 
aukštai ištobulintų specia
listų. Jų tarpe yra, 40,000 
inžinierių, 65,000 mokytojų, 
17,000 agronomų, ir tt.

Grįš darban Lindeno 
Gen. Motors streikieriai

Linden, N. J. — Daugu
ma streikavusių 2,000 dar
bininkų prieš čionaitinį 
General Motors assembly 
fabriką nusitarė grįžti dar
ban ateinantį pirmadienį.

Tai buvo eilinių darbinin
kų protesto streikas dėl to, 
kad samdytojai suspendavo 
vieną darbininką, kuris at
sisakė dirbti viršvalan
džius. CIO unijos vadai 
smerkė streiką kaip “sau- 
vališką.”

Del žvaigždžių atsiradimo
paprastas gamtos reiškinių 

stebėjimas parodo, kad gam
toje nuolat Vyksta įvairūs pa
sikeitimai. Kinta žemės pavir
šius: upės keičia savo vagas, 
nusausintos pelkės virsta 
ariamomis dirvomis. Iškyla 
vandenynų apsemti žemės 
plotai, susidaro nauji žemy
nai ; kitur žemynai nugrimsta 
— jų vietoje susidaro naujos 
jūros. Kinta ir gyviai bei au
galai — ilgainiui atsiranda 
naujos rūšys. Keičiasi ir žmo
nių visuomenė, jos ekonominė 
bazė ir socialinė santvarka.

Tačiau paprastu stebėjimu 
neįmanoma nustatyti pasikei
timų dangaus kūnuose. Kaip 
ir prieš tūkstančius metų kas
dien teka ir leidžiasi Saulė; 
žvaigždynų išvaizda, žvaigž
džių blizgesys atrodo nekinta
mi. žvaigždės randasi taip to
li nuo mūsų, kad koks greitas 
bebūtų jų judėjimas, pastebė
ti jį galima tik nagrinėjant 
kruopščius matavimus, atlik
tus su tobuliausiais prietaisais. 
Antra vertus, maži kiekybiniai 
pasikeitimai, vedantieji prie 
kokybinių atmainų, kaupiasi 
žvaigždėse per tokius laiko 
tarpus, kurie yra ilgesni ne 
tik už vieno žmogaus gyveni
mą, bet ir už visą žmonijos 
istoriją. Todėl ir pasikeitimus 
Visatoje galima atrasti tik 
naudojant specialius tyrimo 
metodus.

Klaidinga nuomonė apie 
“dangaus” nekintamumą, susi
dariusi senais laikais, yra visų 
religijų dogma. žemė, anot 
religinių pažiūrų, esanti nuo
dėminga, netobula, todėl joje 
viskas kintama, mirtinga. 
Dangus gi esąs tobulas, nekin
tamas, kaip ir pridera dievo 
ir šventųjų būstinei — visos 
žvaigždės ir kiti dangaus kū
nai esančios “sukurtos” tuo 
pat laiku ir amžinai nekinta
mos.

Šios pažiūros, kuriose at
spindi naivus laukinių žmonių 
pasaulėvaizdis, randa atgar
sį buržuazinių mokslininkų- 
idealistų rašiniuose, kur. ig
noruojant mokslinius faktus, 
atkakliai ginama mintis apie 
vienalaikį visų žvaigždžių su
sidarymą, neva-įvykusį prieš 
du milijardus metų. Kiti, kaip 
vokiečių fizikas Jordanas, 
tvirtina, kad. žvaigždės susi
daro iš “nieko”, ne realioje 
erdvėje, bet nepasiekiamoje 
mums “penkių matavimų erd
vėje” ir be jokio dėsningumo, 
nelauktai atsiranda mūsų Vi
satoje. Tokie pseudo-moksli- 
ninkai, propaguodami iš es
mės tą patį religinį mitą, 
naudoja savo žinias ir mokslą 
tam, kad, vykdydami savo 
šeimininkų-kapitalistinių mo
nopolijų valią, laikytų prieta
ruose ir tamsoje plačiąsias 
darbo žmonių mases.

Tarybiniams, mokslininkams 
jų darbe nušviečia kelius di
džiausias žmonijos minties 
laimėjimas — marksistinis fi
losofinis materializmas. Vado
vaudamiesi dialektiniu mate
rializmu, mokslininkai sėk
mingai nagrinėja Visatą, 
sprendžia žvaigždžių susida
rymo klausimą/ toli pralenk
dami kapitalistinių kraštų 
mokslinius pasiekimus šioje 
srityje. Tarybinių astronomų 
pasiekimais teisėtai didžiuoja
si visa .pažangio j i žmonija.

žvaigždės nėra vienodai 
paskirstytos erdvėje : jos gru
puojasi į žvaigždžių sistemas 

— galaktikas, vieną iš kurių 
sudaro Paukščių Tako žvaigž
dės. Mūsų Galaktikoje pri- 
skaitoma apie 150 milijardų 
žvaigždžių. Panašios yra ir ki
tos galaktikos — vadinamieji 
spiraliniai ūkai, kurių dabar 
priskaitoma keletas šimtų 
tūkstančių. Augant teleskopų 
galiai, tokių ūkų surandama 
vis daugiau:, nes Visata yra 
begalinė.

Per paskutinius dešimtme
čius pavyko nustatyti didelio 
skaičiaus žvaigždžių fizines 
c h ar ak ter i st i kas. A st r on o m a i 
B. A. Voroncovas-Veljamino- 

vas, G. A. šainas, V. V. Sobo
levas ir kiti, tirdami žvaigž
džių spektrus ir naudodamie
si fizikos mokslo laimėjimais 
šių spektrų ypatybėms aiškin
ti, įrodė, kad žvaigždes yra 
be galo įvairios pagal savo fi
zines charakteristikas —tem
peratūrą, spinduliuojamo’s 
šviesos ir šilimos kiekį, me
džiagos tankumą ir t.t. žvaig
ždės, priešingai planetoms, 
yra įkaitintų dujų kamuoliai, 
nuolat išspinduliuojantieji į 
aplinką susidarančią jų gel
mėse energiją. Mokslas yra 
išaiškinęs ir tos energijos šal
tinį — tai yra vykstantieji jų 
gelmėse atomų branduolių 
procesai, vadinamosios bran
duolinės reakcijos, — kurių 
eigoje iš vienų cheminių ele
mentų atomų susidaro kiti. 
Didžiausią reikšmę čia turi ta 
branduolinė reakcija, kurios 
eigoje vandenilio atomai virs
ta helio atomais. Tokios reak
cijos reikalauja nepaprastai 
aukštos temperatūros — ke
liasdešimt milijonų laipsnių— 
ir gali vykti tik žvaigždžių 
gelmėse.

žvaigždės-milžinai turi tū
kstančius kartų didesnį skers
menį, negu Saulė, kitos yra 
daug už ją mažesnės. Skirtin
ga yra ir žvaigždžių pavir
šiaus temperatūra: Saulės pa
viršius yra įkaitęs iki maž
daug 6,000 laipsnių, tačiau 
labai karštų žvaigždžių pavir
šių temperatūra siekia kelias 
dešimtis tūkstančių laipsnių. 
Yra ir tokių žvaigždžių, kurių 
paviršiaus temperatūra yra 
ne aukštesnė kaip tūkstantis 
laipsnių. Tokios žvaigždes va
dinamos i n f r a r a u d o n o m i s.
Nepaprastai smarkiai skiria

si žvaigždžių išspinduliuoja
mos šviesos ir šilimos kiekis. 
Yra žvaigždžių, išspinduliuo
jančių šimtus tūkstančių kar
tų daugiau energijos, negu 
Saulė; yra ir Jokių žvaigždžių, 
kurios išspinduliuoja ne dau
giau milijoninės dalies tos 
energijos, kurią išspinduliuo
ja Saulė.

žvaigždžių spektrai liudija, 
kad jose randami tie patys 
cheminiai elementai, kaip ir 
Žemėje. Todėl jų temperatū
ros, spinduliavimo ir kiti skir
tumai nėra sąlygojanti jų che
minės sudėties, bet atsiranda 
dėl įvairių sąlygų, kuriose 
randasi amžinai judanti ma
terija. Kintant šioms sąly
goms, keičiasi/ ir žvaigždės 
temperatūra, jįos spinduliavi
mas ir blizgesys.

Tokie faktai paremia mintį, 
kad vienos žvaigždžių rūšys 
susidarė iš kitų. Todėl žvaigž
džių amžius negali būti vieno
das.

Mokslininkai ypatingą dė
mesį kreipia į vadinamąsias 
nestacionarines žvaigždes, ku
riose fizinių . sąlygų -kitimai 
vyksta šuoliškai per palyginti 
trumpus laikotarpius. Prie to
kių žvaigždžių priklauso vadi
namosios “naujos” žvaigždės, 
t. y. tokios, kurių blizgesys 
staigiai per keletą dienų pa
kyla. Tokia žvaigždė iš silp
nos, vos pastebimos pasidaro 
gana ryški. Paprastai toks, ži
bėjimas tęsiasi neilgai—“nau
jos” žvaigždės per keletą sa
vaičių vėl virsta silpnomis 
žvaigždėmis. Prie nestaciona- 
rinių žvaigždžių priklauso 
taip pat ir kintamos žvaigž
dės, kurių blizgesys periodiš
kai keičiasi. Maskvos astrono
mai B. A. Voroncovas - Velja- 
minovas ir B. V. K.ukarkinas 
išhiškino, kad tokios žvaigž
dės “sprogimų’/ metu išspin
duliuoja milžiniškus energijos 
kiekius, o medžiaga nuo jų 
paviršių yra milžiniškais kie
kiais išmetama į aplinkinę er
dvę. Vėliau pasirodė, kad 
toks medžiagos išsklaidymas 
vyksta ne tik nuo šių nesta- 
cionarinių žvaigždžių pavir
šių, bet ir visos labai karštos 
žvaigždės-milžinai išsklaido 
savo medžiagą į aplinkinę er
dvę.

Medžiagos išsklaidymas ir 
energijos išspinduliavimas vy- t . . » . - . « 

ksta tokiais sparčiais tempais, 
kad tokios žvaigždės gana 
greitai nustoja žymios dalies 
savo masės, fizinės sąlygos jo
se keičiasi. Jos „nustoja buvu
sios karštomis žvaigždėmis- 
-milžinais. Dabar pastebimos 
karštosios žvaigždės-milžinai 
turėjo susidaryti palyginti ne
seniai — prieš keletą milijonų 
metų. Tuo tarpu mes žinome, 
kad mūsų Saulės spinduliavi
mas nebuvo žymįai pasikei
tęs apie milijardą metų —nuo 
gyvųjų organizmų atsiradimo, 
šie tyrimai rodo, kad žvaigž
des susidarė ne visos iš karto, 
kad žvaigždės-milžinai yra 
'“jaunos” palyginti su Saulės 
tipo žvaigždėmis. Mintis apie 
ir dabar tebevykstantį mūsų 
Galaktikoje žvaigždžių susi
darymą buvo paremta Armė
nijos Mokslų akademijos pre
zidento V. A. Ambarcumiano 
ir jo bendradarbių tyrimais. 
Jie rado, kad karštosios žvai
gždės-milžinai sutinkamos tik 
grupėmis, kas liudija apie vi
sų tokios grupės žvaigždžių 
bendrą kilmę. V. A. Ambar- 
eumianas parodė, kad žvaigž
džių grupės narių savitarpio 
trauka yra tokia maža paly
ginus su aplink ją esančių 
žvaigždžių trauka, kad tokios 
grupės per trumpą laiką turė
tų išsisklaidyti. Tas faktas ro
do, kad žvaigždžių asociaci
jos yra “jauni” objektai — 
jų amžius negali viršyti ke
lių milijonų metų, žvaigždžių 
asociacijų suradimas Įrodo, 
kad žvaigždžių susidarymo 
procesas vyksta mūsų Galak
tikoje ir dabai*. Progresyvūs 
Vakarų Europos mokslininkai 
įsitikino Ambarcumiano išva
dų teisingumu ir paremia jas 
savo darbais. Neseniai olandų 
astronomas Blaau išmatavo 
vienos Ambarcumiano rasto
sios asociacijos narių greičius 
ir parode, kad ši asociacija iš 
tikrųjų irsta — ją sudaran
čios žvaigždės išsiskiria. Irimo 
greitis sutinka su Ambarcu
miano išvadomis.

Iš ko gi susidarė žvaigždės? 
Ta ry b i n i a m s mokslininkams 
pavyko išspręsti ir šį klausi
mą — susekti žvaigždžių susi
darymą iš tarpžvaigždinės 
medžiagos. Jau 1940 m. V. A. 
Ambarcumianas ir prof. P. P. 
Parenago, naudodamiesi skir
tingais metodais, įrodė, kad 
tarp žvaigždžių yra didelis 
debesys tamsios nešviečiančios 
medžiagos — dujų (daugiau
siai vandenilio) ir kietų dul
kių ūkai, šie ūkai pastebimai 
silpnina už jų esančių žvaigž
džių blizgesį,; juos galima pa
stebėti, jei tokio ūko vidury
je yra stipri žvaigždė, kuri 
apšviečia jį. Tirdami šią tarp* 
žvaigždinę medžiagą — kos
minių dulkių ir dujų debesis, 
akademikas G. A. šainas ir V. 
F. Gaze parodė, kad tokie 
ūkai dažniausiai yra surišti 
su karštųjų milžinų grupėmis. 
Karštųjų, milžinų grupės susi
daro ten, kur yra kosminių 
dulkių debesys. Tarybiniai as
tronomai atkreipė didelį dė
mesį į tokių debesų ištyrimą. 
Akademikas V. G. Fesenko- 
vas ir jo bendradarbis D. A. 
Rožkovskis panaudojo tokių 
ūkų fotografavimui didelį ta
rybinio mokslininko D. D. 
Maksutovo konstrukcijos te
leskopą, pastatytą Kazachsta
no kalnuose netoli Alma-Atos.

Fotografuodami tokius ūkus 
per specialius šviesos filtrus, 
jie rado, kad tie ūkai turi 
pluoštinę struktūrą. Paskiruo
se ūko pluoštuose matomi vie
tiniai sutankėjimai, kitur 
pluoštai yra visiškai suskilę į 
atskirus kamuolius. Greta su 
tokiais pluoštais ir kamuo
liais, susidedančiais iš dujų ir 
dulkių mišinio, ukuo.se yra 
pastebėtas didelis skaičius ga
na silpnų žvaigždžių, kurios 
sudaro aiškiai matomus “ka
rolius.” Šie “karoliai” turėtų 
išsisklaidyti jau per keliasde- 
šjmt tūkstančių metų. Todėl 
juos sudarančių žvaigždžių 
amžius nėra už tą skaičių di
desnis. Nėra abejonės, kad

Baigė savo pasitarimus 
Amerikos, B r i t' a n i j o s ir 
Francūzijos užsienio reika
lu ministrai. Savo komu
nikate jie sako, kad jie 
darbuosis “dėl sugrąžinimo 
laisvės Rytinės Europos 
kraštuose.” Jie turi minty
je, kad bus dedamos pa
stangos tuose, kraštuose 
nuversti socialistinę san
tvarką ir atsteigti kapita-. 
lizmą.

Kažin ką svietas pama
nytų, jeigu Rytinės Euro
pos kraštų ministrai susi
rinktų ir nutartų darbuotis 
dėl išlaisvinimo Britanijos, 
Francūzijos ir Amerikos 
žmonių iš po kapitalizmo*? 
Tuojau būtų pasakyta, jog 
čia yra kišimasis į šių kraš
tų vidinius reikalus.

Bastilijos nuvertimo die
nos minėjimą Paryžiuje už
puolė policija. Septyni žmo
nės nudėti ant vietos, o 
daugybė sužeista.

Komercinė spauda nepra
keikia Francūzijos valdžios. 
Skaito tai geru ir natura- 
lišku dalyku.

CIO “politinės veiklos” 
buletinas kreipia dėmesį į 
pietinių valstijų senatorių 
nesiskaitymą su logika. Jie 
visuomet, sako, smerkia 
federalinę valdžią už panei
gimą valstijų teisių. Bet 
štai pietus užklupo sausra. 
Tie patys senatoriai ir ge
ruoju prašo ir piktuoju rei
kalauja, kad federalinė val
džia skirtų dideles sumas 
dolerių tų valstijų gelbėji

šios fotografijos neginčijamai 
parodo žvaigždžių susidarymą 
iš dujų ir dulkių.debesies: dėl 
savitarpio dalelių traukos su- 
tankėjęs ūkas suskyla į atski
rus pluoštus, pastarieji — į at
skirus kamuolius, kurie auga 
aplinkinės ūko medžiagos są
skaita. šių kamuolių gelmėse 
dėl jų susitraukimo kyla 
spaudimas ir temperatūra, kol 
pagaliau ten susidaro sąlygos 
branduolinėms reakcijoms — 
kamuolys pradeda išspindu
liuoti energiją, išsiskiriančią 
jo gelmėse dėka branduolinių 
reakcijų ir virsta žvaigžde 
tikra to žodžio prasme.

Tarybinių astrofizikų dar
bai, pasiremiantieji atominės 
fizikos laimėjimais, leido teo
riškai išaiškinti pagrindinius 
žvaigždžių raidos bruožus. 
Milžiniška karšta žvaigždė— 
vadinamasis melsvasis milži
nas — susidaro iš tarpžvaigž
dinės medžiagos, kaip asocia
cijos narys. Ji yra palyginti 
nepatvari ir greitai besisu
kanti žvaigždė, išspinduliuo
janti didelius energijos kie
kius ir gausiai išmetanti į erd
vę medžiagos daleles, Todėl 
jos masė greitai mažėja, o ry
šium su tuo mažėja ir jos gel
mių temperatūra, lėtėja bran
duolinės reakcijos. Spindulia
vimas ir medžiagos išmetimas 
darosi mažiau energingas — 
melsvasis milžinas virsta ma
žesne, patvaria žvaigžde, pa
našia į mūsų Saulę, šis vyks
mas trunka keletą milijonų 
metų.

Tokiu būdu didelio tarybi
nių astronomų kolektyvo dar
bų dėka yra ištirti žvaigždžių 
atsiradimo ir jų vystymosi pa
grindiniai bruožai, šie tyrimai 
remiasi žinomais astronomijos 
faktais ir naujausiais fizikos 
laimėjimais. Tarybinio moks
lo duomenys galutinai sutriuš
kina visas pastangas atgaivin
ti religinius prietarus, pri
dengtus pseudomoksline prie
danga. Šių tyrimų rezultatai 
puikiai patvirtina K Engelso 
mintį: “Slieko nėra amžino, 
išskyrus amžinai kintančią, 
amžinai judančią materiją ir 
jos judėjimo ir kitimo dės
nius.” Doc. B. Voronkovas.
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mui. Jie visiškai pamiršta 
savo filosofiją apie “valsti
jų teises,” kai jie nori te 
federalinės valdžios pagal
bos. '

Kolumbijos universitetas 
yra milžiniška įstaiga. Į jo 
vasarinius. kursus susire- 
gistravo 11,000 studentų. 
Juos mokins 600 profeso
rių.

Bet štai kas įdomu ir 
svarbu: šią vasarą studen
tų gerokai mažiau, negu 
pernai buvo. P e ima i vasa
rinius kursus lankė 12,127 
studentai.

Kodėl šiemet mažiau?

Pavasaris pas mus buvo 
per daug šlapias. Vasara gi 
per daug sausa. Pavasarį 
supuvo žemuogės. Vasarą 
iškeps daržovės.

žmonių bėdos nepasibair 
gia.

Viskas būtų gerai, jeigfl 
mumyse būtų mažiau apsi
leidimo. Štai įvyko du Lais
vės piknikai. Abudu gerai 
pavyko.

Argi tas neparodo, kad 
kur dirbama, ten ir laimi
ma?

Connecticut valstijos 
draugai spaudos pikniką 
likvidavo nė nepradėję.

Yra žmonių, yra gražios 
dirvos geriems parengi
mams, bet vietomis vado
vaujantieji draugai nusita
ria, kad nieko nebus, nie
kas neišeis, ir sužlugdo ju
dėjimą.

Republikonai išleido bro
šiūrą, kurioje giriasi admi
nistracijos i r prezidento 
Eisenhowerio “75 dienų lai
mėjimu.” ‘

Demokratai išleido kny
gą “Democratic Digest” ir 
pardavinėja už tris dole
rius. Jie sako, kad jų par
tija būtų daugiau nuveiku
si, jeigu ji nebūtų buvusi 
išmesta iš Baltųjų Rūmų.

New Yorke f ė ras jau 
kaštuos 15 centų. Nuo pen
kių centų prieš porą metų 
iškilo iki penkiolikos.

Dar gal ir to neužteksią. 
Daleiskime, darbin i n k u i 
reikia penkis sykius į sa
vaitę nuvažiuoti į darbą ir 
sugrįžti atgal. Jam kaš
tuos $1.50. Visu doleriu 
daugiau, negu prieš porą 
metu. V.

Negerai, kad tarybiniai 
š a c h matininkai negavo 
progos persiimti su ameri
kiečiais. Visas pastjMas 
sužlugdė mūsų vafst^es 
departmentas su savo ne
apgalvotais patvarkymais.

Nejaugi mūsų kapitaliz
mas jau toks silpnas, jog 
pabijojo dešimties šachma
tininkų?

Negras mokslininkas Dr. 
George Washington Carv
er buvo gimęs vergu dar 
prieš Civilinį Karą. Savo 
nepaprastomis past an go - 
mis jis iškilo į pasauliniai 
garsius mokslininkus. Mirė 
jis 1943 metais.

Šiomis dienomis jis buvo 
' pagerbtas pastatymu ku
klaus jam paminklo jo gim
tinėje žemėje, šalia ♦ Dia
mond, Missouri. A. S.

Newark, N. J. — Deinv| 
ties mėnesių mergaitėJikar- 
gareta D’Amico nurijo spil- 
kutę. Daktarai padarė ope
raciją spilkutei išimti. * Po 
operacijai mirė mergaitė.

ukuo.se
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Gamtos nugalėjimas
IWWTflWWHi'Ji1 i’l'l ml-i

J V (Tąsa)
Į Stalingradą ateina paštu siuntiniai, 

adresuoti n-e žmogui, o miestui:
“Stalingradui Leningrado 389-sios 

berniukų mokyklos jaunieji mičiurinin- 
kai. Ąžuolo sėklų 1 kilogramas 200 gra
mų. Obelių sėklų 12 gramų”.

“Didvyriškajam Stalingradui mokinė 
Liudmila Vasiljeva. Uosio sėklų 430 
vienetų”.

Tai ne taip daug — pririnkti kilogra
mą sėklų arba pasodinti keletą medelių. 
Bet juk mūsų šalyje yra milijonai moks
leivių, ir daugelis jų padeda suaugu
siems kurti miškų juostas.

Visa šalis yra įsitraukusi į didįjį pla
ną. Žurnalai leidžia specialius “miškų 
numerius”. Poetai rašo eilėraščius apie 
mišką.

Sodinti miškus anksčiau terūpėjo vien 
tik miškininkams. Dabar tatai yra vi
sos liaudies reikalas.

DEVINTASIS SKYRIUS
GAMTOS NUGALĖJIMAS

< f A ŽMOGUS—KŪRĖJAS IR 
ŽMOGUS—GRIOVĖJAS

Yra dvi gamtos: pirmoji dar neliesta 
žmogaus darbo, ir antroji, kurią žmogus 
pertvarko pagal protingą planą ir siek

damas protingo tikslo.
Abi jos yra puikios. Mes gėrimės ne

liestu kalnų, miškų ir krioklių grožiu, 
vaikštinėdami rezervatu. Ir mes negali
me atitraukti akių nuo darnios užtvan

kos, kuri yra pertverusi tarpeklį ir pa
jungusi žmogui kalnų upės siautėjimą.

Pirmoji gamta savivališka ir užgaidi. 
Ji nežino tikslo ir plano, nepaiso, kas ge
ra ir kas bloga žmogui.

Antroji — visa persunkta žmogaus 
minties. Ji tiek pat skiriasi nuo pirmo
sios, kaip laikrodis nuo upelio krante 
randamo žvirgždo. Kiekviename laikro
džio ratelyje matyti planas ir apskaičia
vimas. Bet būtų beprasmiška kalbėti 
*r ne planą, kurio dėlei upelis lygino ir 

te. kino žvirgždą.
A7>ie dvi gamtas kalbėjo Gorkis, kai 

jis norėjo parodyti: štai koks didis yra 
žmogus-kūrėjas, žmogus-meistras.

Bet yra ir tokia gamta, kuri sužalota 
neprotingai, grobuoniškai šeimininkau
jant. Ji negali nesukelti gailesčio ir pa
sipiktinimo jausmo.

“Mes kertame kasmet triskart dau
giau miško, negu jo per tą laiką išauga. 
Mes čia ne tik kad netenkame miško, bet 
ir sutrikdome šalies vandens ūkį ir pa
verčiame dykumomis derlingas žemes.”

Šie žodžiai paimti iš Čemberleno vado
vėlio, iš kurio Amerikos moksleiviai mo
kosi savo šalies geografijos.

Net vaikai, ir tie žino Amerikoje, kaip 
žalinga, yra naikinti miškus. Bet tai ne
kliudo suaugusiems, savo praktiškumu 
besididžiuojantiems amerikiečiams pa
versti dykynėmis didžiulius miškų plo
tus.

Su tokiu pat metodiškumu beprotis pa
dega iš keturių kampų savo gyvenamąjį 
namą.

Iškirte pušų miškus šiaurės rytuose, 
amerikieti ėmėsi naikinti centrinių 
štatų k lapkočių miškus. Kai ir šiuose šta- 
tuoseRbėveik neliko miškų, buvo iškirsti 
pietų miškai. Po jų atėjo eilė vaka
rams. Taip, praeinant visus kompaso 
rumbus, buvo pasiektas Barnusis vande
nynas. Toliau eiti nebebuvo kur, nes van
denyne, kaip žinoma, miškai neauga.

Iš paviršiaus žiūrint, tai galėjo atro
dyti kultūros žengimas į pirmykštes ne
praeinamas miškų tankmes. Vidur gū
džios girios, kur anksčiau gyveno tik 
žvėrys ir paukščiai, buvo statomos lent
pjūvės. Aplink lentpjūves augo kaimai 
ir miestai. Bet kai tik miškuose nelik
davo bent kiek vertingų rūšių, lentpiūvės 
sustodavo, miestai tuštėdavo, nelyginant 
po epidemijos, o “kultūros nešėjai” ke
liaudavo toliau, į kirvio dar nemačiusius 
miškus.

To pasėkoje buvo sunaikinti miškai 
540 milijonų hektarų plote.

Su .tokiu pat negailestingumu buvo te- 
rioiami ir laukai.

&8i.Jfvūdų arba medvilnės kainos kil
davo, llfetai po metų būdavo sėjama lau
kuose tik grūdai arba tik medvilnė. Tai 
ardė, vertė dulkėmis dirvas, ir ji jau ne
įstengė spirtis Vandeniui ir vėjui.

Vanduo ir vėjas, kurių daugiau nebe
sulaikė miškai, ėmėsi plauti ir pustyti 
nuo lankui dirvožemio dangą.

O nuo vandens neatsilieka ir vėjas. 
1934 metais buvo diena, kai juodoji aud
ra nunešė į vandenyną 300 milijonų to
nų — milijoną traukinių — derlingos 
dirvos.

Savo knygoje “Turtinga šalis — var
ginga šalis” amerikiečių ekonomistas 
Stiuartas Čeizas pasakoja anekdotą apie 
vieną seną farmerį iš Nebraskos štato. 
Siaučiant juodajai audrai, kai visi buvo 
subėgę į trobas, senasis farmeris atsisė
do ant savo namų slenksčio ir pradėjo 
atidžiai stebėti tai, kas dėjosi.

Jis buvo paklaustas:
— Ką jūs čia veikiate tokiai audrai 

siaučiant?
Senis atsakė:
— Aš skaičiuoju Kansaso farmas, ku

rios lekia pro šalį.
Anekdotas smagus, bet Siuartui Čei- 

zui visai nelinksma. Jis sako, kad ne 
vien tik senasis farmeris, o visa ameri
kiečių tauta sėdi ant slenksčio ir žiūri, 
kaip išlekioja dulkėmis pavėjui jos gim
toji žemė.

Bet verteivos maža galvoja apie ateitį. 
Jie, kaip sakydavo senas automobilių ga
myklų savininkas Fordas, “labiau verti
na šiandieninį dolerį, negu rytojaus die
na.” c

Ir kai jiems primenama apie vaikus, 
apie anūkus,’jie atsako, neslėpdami su
sierzinimo:

— Ką yra padarę mums palikuonys, 
dėlei kurių mes turime saugoti ir sodin
ti miškus? Kodėl mes turime plėšytis iš 
paskutiniųjų ateities labui?

Tame pat geografijos vadovėlyje, apie 
kurį jau buvo kalbėta, galima rasti ir 
šias niūrias eilutes: ■

“Neabejotina, tai sunkus uždavinys— 
įtikinti privačius žmones elgtisiesu jiems 
priklausančiais miškais taip, kaip to rei
kalauja busimųjų kartų interesai”.

Kapitalistinėje šalyje kryžiuojasi tėvų 
ir vaikų .interesai. Tėvai nugriebia grie
tinėlę, vaikams lieka nugriebtas pienas.

Tarp kita ko, negalima pasakyti, kad 
Amerikoje nebuvo siūlyta protingesnių 
priemonių kovai su dirvos ardymu.

Federalinė valdyba paruošė smulkų 
laukų apsaugos želdinių projektą. Bet 
projekto paruošėjams teko skaitytis ne 
tiek su gamtos dėsniais, kiek su žemės 
privatinės nuosavybės dėsniais.

Pas mus salusvėjams ir audroms kelią 
pastos ne vieųa miškų užtvara, o tūks
tančių miškų juostų sistema.

Bet amerikiniame projėkte teko, prie
šingai mokslui ir sveikam protui, su
grūsti visas juostas į vieną miškų ruožą, 
kuris galės ginti tik arti esančius lau
kus. O kitaip pasielgti negalima — že
mės savininkai nenori eikvoti lėšų savo 
sklypams aptverti, nes tai nežada jiems 
greito pelno.

Ir išdavoje, projektai lieka projektais, 
o dirvos irimas eina savo keliu.

Taip amerikiečiai sužalojo ir nualino 
jų pačių žemyną, įrodę praktiškai, kad 
kapitalizmas, kaip skėriai, negali nete- 
rioti žemės.

Bet amerikiečių ekonomistai nenori 
padaryti šios išvados. . Stiuartas Čeizas 
mėgina įrodyti, kad dėl visko esąs kaltas 
“tikėjimas neišsemiamumu”. Jaunatvės 
metais, sako jis, Amerika tikėjo savo 
gamtos turtų neišsemiamumu ir iššvais
tė turtą, negalvodama apie senatvę. Bet 
senatvė vis dėlto atėjo, ir Amerika, kaip 
prasiūžęs turtuolis, pamatė, kad turtų 
skrynia turi dugną.

Kitas amerikietis, Viljamsas Fogtas, 
tikina, kad blogybės priežastis esanti ne 
tiktai ta. Blogybės priežastis esanti ta, 
kad Amerikoje per daug amerikiečių. 
Šalis įstengia išmaitinti šimtą milijonų 
žmonių, o joje gyvena šimtas keturias
dešimt penki milijonai. Kitose šalyse, 
pareiškia Fogtas, reikalai dar blogesni. 
“Alkanų burnų skaičius auga, o žemės 
kiekis nedidėja.... Nelaimei, nepaisant 
karo, vokiečių žvėriškumų ir neprivalgy- 
mo, Europos, neskaitant Rusijos, gyven
tojų skaičius padidėjo nuo 1936 iki 1946 
metų vienuolika milijonų žmonių”.

Kaip senas šykštuolis, Fogtas iš anksto 
suskaičiuoja? neturtingus giminaičius, 
kuriuos Amerikai gali tČkti maitinti prie 
savo stalo:

“Jeigu mes nepanorėsime priimti po1 
mūsų pietų stalu 50 milijonų britaniškų 
kojų, mes vėlei pamatysime, kaip Londo
no gatvėmis žingsniuoja badas”.

(Bus daugiau)'
i \

Cleveland, Ohio

POVILAS KUKULIS
Mirė Liepos 17, 1953

Draugai clevelandiečiai reiškiame giliausią užuojautą liūdesio 
valandoj velionio seserei Veronikai Bekevičienei ir jos

I

dukrelei ir žentui—Adele ir J. Skogus. Taipgi ir 
visiems kitiems artimiems gMninčms.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

SPINNERS. Experienced on 
Whittin Machine. Second and 
third shifts. Apply in person. 
FRANKFORD WOOLEN MILLS, 
Godfrey Ave. & Wister Street, 
Phila.

(147-153)

SANDERS & POLISHERS. Exp. 
Steady position; good working con
ditions. Plenty overtime. Apply in 
person any time. ADAMS AUTO 
PAINT AND BODY REPAIRER, 
4240 No. 5th Street.

(144-147)
HELP WANTED—FEMALE

II. Rolin 
J. Dižiariekis 
M. Maisolonis 
W. Zink 
P. žekunis 
P. Boika 
B. Darin 
.1. Annul 
F. Skier is 
T. Celmer 
P. Nemura 
A. Žukas 
J. Mailing 
A. Balčiūnas 
J. Vėlinančius

J. Rubai
K. Salen
M. žebris
S. Kazilionis
A. Bubuliene
A. Gailiunas
J. M. Martin
P. Vasiliauskas
J. žibinis
J. Vujčra
K. Kana peck a s
J. Kripas
O. Lesnik
J. Janukaitis
P. Rogers

A. žemaitis
S. Buivid
G. Brazis
A. Lukas
S. Damakauskas
J. Stripeika
J. Eitutis
J. Krasnickas
Clevelandietė
O. Pečiu ra
A. Kulka
M. Pečiu ra
J. Kavaliauskas
J. Cingo
A. Janulis
J. Pesing

WOMAN for housework and plain 
cooking. Private room, bath and 
T. V. All conveniences. 2 School 
age children.* CH. 7-9489.

(147-149)
GOVERNESS - HOUSEKEEPER. 

Live in. Cooking, light housework; 
Other help keiit. Salary dependent 
on ability to assume responsibility. 
Call Hiltop 6-0117.

_________________ (147-153)
BOOKKEEPER. Must be expe

rienced. Full charge. Complete 
double entry system. Some typing 
necessary; steady work, pleasant 
surroundings. Vicinity 21st & Fair
mount. Phone KI. 5-5889.

(142)148) 
išduota daug gražių ir vertin
gų dovanų.

Atsiminkite, kad Šis pikni
kas yra mūsų visų rėmėjų 
progresyvės spaudos. Mes visi 
didžiuojamės turėdami stip
rią darbininkišką spaudą,, tad 
visų pareiga ne tik patiems 
dalyvauti, bet ir savo draugus 
ir kaimynus mobilizuoti dėl 
pikniko.

Rengėjai tikisi visų jūsų at
silankymo ir paramos.

Mary Niekos.

CHICAGOS ŽINIOS
Dailės ir Dramos 
Klubo reikalai

Praėjusį ketvirtadienį, lie
pos 16 d., įvyko Klubo direk
torių posėdis. Posėdyje daly
vavo virš dešimts direktorių. 
Iš raportų pasirodė, kad Mil- 

I dos pastate remontų darbai 
į vyksta pasekmingai. Tik bu- 
; vo aimanuota, kad talkos 
gaunama neperdaugiausia. 
žmonės, matyt, šių karštų 
dienu metu nelabai nori atei
ti į pastatą padirbėti, o darbo 
yra gana daug. Taipgi buvo 
raportuota, kad naujų narių 
irgi stoja į klubą neperdau
giausia. Tiesa, veik kiekvie
na diena įstoja vienas ar du 
nauji nariai, bet to dar neuž
tenka. Todėl šiuom klausimu 
ir buvo daug kalbėta, kad 
narių verbavimas kaip galima 
labiau paspartinti.

—o—
Frances Yurgeliutė, Dailės 

ir Dramos Klubo pirmininkė, 
praneša, jog moterų ir mergi
nų klubas Sorority ‘ nusitarė 
kviesti visas Chicagos lietuvių 
moterų organizacijas sudary
mui didelio moterų komiteto, 
kad" surengti šaunų parengi
mą, kurio pelnas eitų Mildos 
pastate įrengimui moderniškos 
virtuvės. . 

—o—
Petras Mikulėnas savo atos

togų laiką turi paaukavęs

Mildos pastato ištaisymui. 
Jis kiekviena diena nuo ryto 
iki vakaro pastate darbuoja
si. Kas turite laiko ir galite 
padirbėti, nueikite Į Mildą ir 
ten atrasite Mikulėną. Jis pa
rodys kas ten reikia dirbti.

—o—
Julius Juška savo atostogų 

metu irgi keletą dienų darbo 
aukojo Mildai. Stulgią dar vis 
nepavargsta ir karts nuo kar
to darbuojasi Mildoj. Be to, 
teko matyti dar vienas drau
gas, tik gaila, kad jo pavardę 
neteko sužinoti. Tačiau visų, 
kurie yra dirbę ir dar dirbs 
Mildoje, direktoriai yra nuta
rę vėliau paskelbti per spau
dą pavardes ir kiek katras 
dirbo.

—o—
St. Vėšys neseniai lankęsis 

rytinėse valstijose atvežė ke- 
letos naujų narių į Klubą 
duokles ( šimtines). Dabar 
Dailės ir Dramos Klube bus 
ir rytiečių draugų. Rockfor- 
diečių lietuvių keli irgi žada 
įstoti į Klubą, bet dar vis ne
pasirodo. Klubo Koresp.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

BINGHAMTON, N. Y.
Netekome diktų vyrų t

Mūsų kolonijoje gyveno 
trys dikti vyrai. Pereitą ge
gužės mėnesį vienas jų mirė, 
tai Juozas Mikelionis. Mirė 
sulaukęs 65 metų amžiaus. 
Per tūlą laiką buvo socialistu. 
Buvo tikras laisvamanis, tad 
laisvai ir palaidotas ant Ves
tai Hills Memorial Park kapi
nių. Paliko dar apyjaunę mo- 

! torį ir sūnų.
Antras, tai Motiejus Kaz

lauskas. Jis mirė birž. 23 d. 
Buvo katalikas ir palaidotas 
religiškai, ant Kalvarijos ka
pinių. Paliko moterį, dvi duk
teris, kurios jau ženotos, ir 
sūnų.

Abudu šitie vyrai buvo drū- 
tuoliai. Dirbo toje pačioje če- 
verykų Endicott-Johnson dirb
tuvėje. Darbe smarkiai plėšė 
ir uždirbdavo daugiau už ki
tus darbininkus. Perdaug dir
bo, perdaug valgė ir gėrė, bet 
neilgai gyveno. Jiems davė 
diktą sveikatą—vienam gam
ta, kitam dievas, bet nemokė
jo ją užlaikyti.

Rašant apie mirusius, nepa
duodant jų amžiaus, žinia 
teturi pusę vertės. Mano gi 
laikraščiai—Laisvė ir Vilnis— 
(mano, nes esu' šėrininkas) 
tankiai amžiaus nepaduoda. 
(Bet, drauguti, patys irgi no- 
paduodate Kazlausko am
žiaus. — Red.).

Trečias iš minėtų diktuolių 
dar tebegyvena, • tai Petras 
Stasiūnas. Jis čia išgyveno ke
liolika metų. Berods bus trys 
metai kaip apleido Bingham- 
toną ir nežinau, kur jis dabar 
randasi. Atsiliepkite. L. S.

Įvairios Žinios
Teherano plytinių streiką- 
v u šių darbininkų pergale

TEHERANAS. — Laik
raščiai praneša, kad Tehe
rano plytinių 20 tūkstančių 
darbininkų streikas, kurį 
rėmė Teherano darbo žmo
nės, po 10 kovos dienų pa
sibaigė darbininkų pergale.

Kaip pažymi laikraštis 
“Šachbaz,” įmonininkai su
tiko padidinti 20 procentų 
darbininkų darbo užmo
kestį. Klausimą dėl likusių 
penkių procentų darbinin
kų reikalaujamo priedo 
prie užmokesčio turi iš
spręsti komisija prie darbo 
ministerijos. Ši komisija 
taip pat privalo per vieną 
savaitę apsvarstyti kitus, 
darbininkų reikalavimus 
liečiančius darbo ir sociali
nio draudimo įstatymo įgy
vendinimą.

Laikraštis taip pat pažy
mi, kad bus grąžinti į dar
bą visi įmonininkų atleisti 
darbininkai ir kad darbi
ninkams bus išmokėtas 
darbo užmokestis už strei
ko laiką.

Įvairūs išsireiškimai
Jei Kleopatros nosis bū

tų buvus trumpesnė, tai vi
sas žemės veidas būtų li
kęs kitokiu. Pascal

Daug lengviau suvaldyti 
pilną tarbą blusų negu vie
ną moteriškę.

Vengrų patarlė

Cleveland, Ohio
Spaudos piknikas 
visai netoli

Brangūs draugai ir draugės, 
esate kviečiami į metines iš
kilmes—Spaudos Pikniką, ku
ris įvyks rugpiūčio 2-rą d. Rū
bų gražiame ūkyje prie vieš
kelio 422.
• Kviečiame žmones iš visur: 
Chicagos, Detroito, Toledo, 
Akrono, Cantono, Warreno, 
Youngstowno, Pittsburgh© ii 
kitur.

Piknike bus gera orkestrą 
šokiams ir maisto, užkandžių 
ir gėrimų iki širdelė prisiso
tins. Bus taipgi prie įžangos

Montello, Mass.
Visų piknikų lankytojų ir kolo

nijų veikėjų prašome įsitėmyti 
šiuos pranešimus:

Tautiško Nam Parke. Rugpiūčio- % 
Aug. 2 d. rengia pikniką LDS 67 
kp., Montello, Mass., pradžia 1-mą 
vai. popiet. Taipgi bus gera mu
zika, puiki programa, užkandžiai ir 
Visko, ko tik piknikui reikia. \

Rugpiūčio-Aug. 9-tą šioje vietoje 
rengia pikniką ALDLD 6-ta kuopa, 
pradžia 1-mą vai. popiet. Bus mu
zika, valgiai, gėrimai ir visokių 
įvairumų.

Rugpiūčio-Aug. 16 d. rengia pik
niką Tautiškame pušyne So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Klubas.

Rugpiūčio-Aug. 23 d. rengia pikni^- 
ką Tautiškame Parke Lietuvių Gim
ta rų Radijas. Apie tai plačiau bus 
rašoma spaudoje.

Geo. Shhuaitis (144-147)

3 pusl.-Laisvė (Liberty)-Antradienis, Liepos-July 28, 1953



ŽINIOS IS LIETUVOS gas

Gerinama avių veislė
Vilniaus tarprajoninė gyvu

lininkystės kontora gavo iš 
Charkovo srities penkiasde
šimt prekoso veislės avinų.

Grynaveisliai avinai yra 
skirti vietinėms avims page
rinti.

Kolūkinės statybos

dir-

-50 procen-
Įsi pareigoj’o

Lietuvos 13-ųjų

RIETAVAS. — Puikiai 
ba “Pažangos kelio“ kolūkio 
statybininkų brigada. Kol
ūkiečiai A. Dirglia. L. Pužą, 
A. Vainius kasdien viršija iš
dirbio normas 30 
tų. Statybininkai 
iki Tarybų
metiniu perduoti eksploatavi
mui 500 tonų grūdų talpos 
svirną ir grūdu džiovyklą. Ta
me pačiame kolūkyje statoma 
100 vietų tipinė karvidė.

Statyba vyksta dabar viso
se rajono ž^mės ūkio artelėse. 
Per sezoną bus pastatyta gy
vulininkystės ir kitų ūkinių 
patalpų dvigubai daugiau, ne
gu praeitais metais.

TRAKAI. — “Saulėtekio“ 
kolūkyje perduota eksploa
tuoti nauja stambi tipine kar
vidė. kurioje natalpinti visi 
valviiai. Tai įgalina gyvulinin- 
kus zvmiai pagerinti gyvulių 
priežiūrą, gyvulininkystės pro
dukcijos įskaita. Pasiekta e- 
konomiia naudojant pašarus, 
žemės ūkio artelėje taip nat 
pastatytas 120 
grūdu sandėlis, 

šiais metais 
kiliose išsivystė 
ba • “Pergalės“
statytas elektrifikuotas gren
dymas, baigta statyti 150 vie- 
$i karvidė. įrengtos 120 tonu 
talpos siloso tranšėjos. Deda
mi stambaus grūdų sandėlio 
pamatai, rengiamasi statyti 
daržovių sandėli.

Nauia 200 vietų kiaulidė ir 
180 vietų karvide statomos 
“Npnioio p-vvenimo’’ kolūky
je. Kolūkyje “Už taiką“ bai
giama statyti karvidė.

Dideli statybos darbai vyk
domi 29 ra i on o kolūkiuose.

Statom a 20 k arvi d žiu. 18 
kiaulidžių. 27 arklidės. 7 pau
kštides ir 6 grūdu sandėliai. 
Eilėie kolūkių statomi dengti 
grendymai.

tonu

na iono k oi fi
st at y- 

kolūkyje pa-

2.300Anie
išlaido šie- 

aukštosios

Nauias jaunu j u 
specialistu būrys 

VILNIUS. — 
jaunų specialistu 
met respublikos
mokyklos. Daugiau kaip 800 
jaunuoliu ir morfinu baigė 
aukšfaii mokslą Vilniuje.

Liepos 4 d., Vilniaus Vals
tybiniame universitete, Peda- 
crog’iniame ir Dailės institute 
ivvko iškilminei posėdžiai, 
skirti 1952—1953 mokslo me
tu užbaigimui. Aukštųjų mo
kyklų absolventams — jau
niesiems medikams, pėdavo-- 
vams, chemikams, kalbinin
kams ir kitiems specialistams 
buvo įteikti aukštųjų mokyklų 
baigimo dinlomai.

šiemet Vilniaus Valstybinis 
universitetas išleido apie 500 
jaunųjų specialistų, penkis

Aido Choro žinios
Aido Choras rengia labai 

smagų pikniką, su daug lietu
viškų liaudies dainų ir su tik
rai lietuviška muzika šokiams. 
Taipgi turės porą juokdarių, 
kurie piknikautojus prijuo
kins. Kviečiame visus atsilan
kyti į šį nepaprastai linksmą

Piknikas įvyks 9 d. rugpjū
čio (Aug.), Kasmočių Sode, 
91 Steamboat Road, Great 
Neck, N. Y. Rengėjai bus pa
siruošę atsilankiusius aprūpin
ti maistu ir įvairiais gėrimais. 
Įėjimas tik 50 c.

Aido Choro komisija.

De-
vykdomame teis- 

atgabentas liudyti 
samdomas ir visur

Atostogaus Kanadoje NEW YORK

Žmones nesiskubina 
pirkti tekenus

Pirmą dieną pardavinėjimo 
pakelto fėro tokenų bėgiu 24 
valandų pardavę tiktai 1,021,- 
275 tok onus. Tai mažiau, ne
gu vienos dienos važiuotei. 
Vienui darbadieniu miestiečiai 
sumoka 4,200,000 f erų.

Atsparumas iš anksto pirkti 
tuos tokenus skaitomas kelei
vių tyliu protestu prieš kėli
mą fėro.

Antrą tokenų pardavimo 
dieną tranzito autoritetas ban
dė paakstint.i tokenų pirkimą 
atšaukimu vienos savo taisyk
lės. Ta taisykle buvo lupikiš
ka. Ji įsakė, kad pirkusysis 
tokenus, jeigu norėtų juos 
vėl iškeisti į pinigus, turėtų su 
jais važiuoti į autoriteto cen
trą. 370 Jay St., Brooklyno. 
Liepos 23-čią tą atkoitė. Pri
žadėjo tokenus iškeisti j pini
gus stotyse to pareikalavu
siems, bot no daugiau 5 vie
nam asmeniui.

Biednesnieji žmonės susirū
pinę dėl pakelto fėro. Dauge
lis tariasi susidaryti grupes 
važiuoti i darbą automobiliais.

Taksikų vairuotojai tikisi 
daryti gerą biznį su tais, ku
rie važiuoja netoli.

Teatre sumušė 
ir apiplėšė

Iš Holl is atvykęs į Valencia 
teatrą, Jamaica. 80 metų se
nukas buvo atrastas teatro 
antrame aukšte esančiame vy
rų kambaryje gulint ant grin
dų be sąmonės. Jam prakirs
ta galva. Atgaivintas, senukas 
sakė, jog jam smogė iš užpa
kalio, tad visai nematęs, kas 
jį smogė. Iš kišenes išėmę 
$200;

kartus daugiau, negu 1946 
metais. Daugiau kaip 80 stu
dentų gavo diplomus su pagy
rimu.

Respublikos vidurines mo- 
kyklas-^J^pildo 260 naujų pe
dagogų, baigusių aukštąjį mo
kslą. Pedagoginio instituto ab
solventų tarpe 33 žmonės bai
gė aukštąją mokyklą su pa
gyrimu.

Dailės institutas išleido nau
ją gabių skulptorių, architek
tų, dailininkų būrį.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAIT1S
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

Virginia 9-0125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Keleivius išrūkė 
iš stoties

Liepos 23-čia mieste buvo 
didelių važiuotos bėdų diena 
subway keleiviams, turintiems 
jau ir be to sugadintą ūpą 
dėl pakelto fėro.

Iš ryto ir iki prievakario į- 
vyko didelių
Kai kur traukiniai 
po keletą valandų 
kad įvykęs tą dieną 
lietus 
mose

užliejo daugybę 
esančių bėgių. '
vakarą užsidegė

požeminiame

susitrukdymų. 
užtruko 
dėl to, 
didysis 
seklu-1

ryšiai 
tarp 1st Avė.
Drive.

trek i ų 
subway 

ir East River 
Aitrių dūmų gumuliai

greit pasiekė net Grand Cent
ral subway stotį, kur buvo 
šimtai keleivių, laukė trauki
nių. šimtai žmonių, kosėdami, 
dusdami išskubėjo į gatvę. 
Daugelis ieškojosi kitų kelių 
pasiekti tikslą. Likusieji 
gaišavo apie valandą, kol 
laukė pataisų ir traukinių.

SU'
su-

Tary- 
23-čią 

kad

Budžeto taryba atmetė 
veteranę projektą

New Yorko Budžeto 
bos posėdyje liepos 
Halley buvo- pasiūlęs,
miestas paimtų atsakomybę 
už valstijos valdžios aplei
džiamą laikinąjį veteranams 
projektą, esantį 'Manhattan 
Beach. Kad jį operuotų nau- 

(dai tų veteranų, kurie neišga
li išeiti į privatinius aukštomis 
rendomis namus. Taryba jo 
pasiūlymą atmetė.

Valstijos valdžia planuoja 
tą projektą uždaryti rugsėjo 
30-tą.

Įves daugiau auto 
pastatymui myteriy

Miestinė Budžeto Taryba 
nusprendė nupirkti dar 15,000 
myterių. Jie bus pasklaidyti 
šian ir ten po visą miestą. My- 
teriai vis perkami vardan pa
gerinimo trafiko. Tačiau ži
noma, kad gavimas pajamų 
už juos yra pirmine priežasti
mi. O akyvai stebint tų myte
rių pasklaidymą po miestą 
dar gali įžiūrėti ir kitų tiks-

Marcantonijus smerkė 
policijos teisme 
leidžiamus melus

New Yorko 
partmento 
me buvo 
valdžios
vežiojamas žinomas melų ple
palas Lautneris. Greta kitų 
nesąmonių, jis tikrino, būk 
ALP žadėjusi policijos komi- 
sijonieriaus vietą tūlam poli- 
cistui, jeigu darbo partija lai
mėtų Rinkimus. Lautneris tą 
policistą įtarė komunistu.

Kadangi artėja rinkimai ir 
American Labor Party stato 
kandidatus, tai ir menkam po- 
litikieriui atrodė, jog iš Laut- 
nerio tokio naujo “atradimo“ 
kyšo politinio persekiojimo 
ragučiai. Tačiau laukiau, ką 
pasakys pati darbininkų parti
ja.

Liepos 23-čia ALP per savo 
I pirmininką Vito Marcantonio, 
buvusį kongresmaną, išleido 
pareiškimą. Įdomus. Jame 
Marcantonijus pareiškia:

“Bučiau nieko nesakęs apie 
tą kreivai prisiektą išmislą, 
sakytą prieš ALP, jei ne tas 
faktas, kad tūla dalis spaudos 
dabar vartoja tą melą 
šmeižti vienatinę politinę 
tiją, kuri kovoja prieš 
kėlimą ir prieš politinius 
rakterius, kuriuos prievarta 
užkarta žmonėms kitos parti
jos...“

1) “Tas pareiškimas, kurį 
Policijos Departmento Teismų 
Komisijonieriui aną dieną pa 
darė melagingai prisiekęs liu
dytojas, buk policijos oficie- 
rius būtų buvęs padarytas po
licijos komisijonieriumi jeigu 
ALP būtų įėjusi galion, yra 
melas ir kreivai prisiektas 
išmislas. ALP niekad nei vie 
nam nežadėjo duoti kokias 
paskirtis ir niekad neautoriza
vo bent ką už ją tokius paža
dus duoti.

2) “1949 metais aš buvau 
kandidatu- į majbrą ir pažadų 
nedaviau, ir neautorizavau nei 
vieno pažadus duoti. Kiekvie
nas, kas sako kitaip, yra me
lagis.

3) “Darbo partijos nekont
roliuoja jokia kita partija 
ar grupė. Jos politiką ir tari
mus daro 52,000 darbiečiais 
užsirašiusių balsuotojų per sa
vo teisėtai išrinktus atstovus. 
Blogas komentaras šiems lai
kams, kad mes priėjome tą 
stadiją, kurioje kreiva prie
saika yra perkama ir užmoka
ma už ją Amerikos liaudies 
taksais sumokamais doleriais.’’

Bus teisiami už 
krapijimą alumi

Brooklyne teisėjas Surpless 
sulaikė teismui 6 vyrus, areš
tuotus sporto arenoje. Atvy
kę į Ebbets Field, stebėti beis- 
bolės žaismę, jie užmiršo, kad 
alus yra daromas žmonėms 
atsigerti. Trūkčiodami į save 
alų, vyrai taręsi', kad labai 
mandru juomi vis aplaistinėti 
ir priešais sėdinčią 
“Piemenėliai“ yra 
37 metų.

Juos areštavęs 
Dobson sako, kad
to jisai vyrus tris kartus įspė
jęs to nedaryti. Teisėjas pri
tarė areštui, sakydamas, kad 
jeigu ant jo taip pakrapytų, 
jisai kaltininkus siųstų “Į 
Sing Sing.” O jei ne, tai gau
tų nuo lošėjų jų įrankį ir ten 
pat šlakstytojams atsimokėtų.

Norite atostogauti Kanado
je ir jūs? Porai asmenų yra 
gera tam proga ateinantį pir
madienį. rugpjūčio 3-čią. Wal- 
teris ir Elena Brazauskai va
liuos savuoju auto. Ten pabu
vos apie savaitę.

—Kas daugiau važiuoja — 
^paklausėme.

—Kol kas 
Walteris. — 
pora žinomų
lai priimtume, 
žinoti visuomet smagiau.

Norintieji keliauti su Bra
zauskais, dieną ar vakarą ga
li susisiekti paskambinę Vir
ginia 9-4678. Rep.

vieni, — atsakė 
Bet jeigu rastųsi 
dalininkų, mie-

Grūpėję va-

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

publiką, 
nuo 27 iki

pol icistaa 
pirm areš-

prezidentas 
23-čią oficia- 

ka'd .jisai bus

vėl 
par- 
fėro 
cha-

KLAIDOS PATAISA
Liepos 25-tos laidoje rašte 

“Iš atostogų“ įvyko spaudos 
klaida. Tupėjo būti: “Olga yra 
brooklynietės K. Karpavičie- 
nės dųjjHė/’ L. Kor.W

ŲP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas ?
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. į
Gerai Patyręs Barberis 5

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-6172

HELP WANTED—FEMALE

NAMU RUOŠĖJUS t
Mokintis Kaipo k

STALU ’ 
PATARNAUTOJOS
Banko Darbininkų 

Valgykloje
10 A. M. iki 3 P. M.

5 Dienų Savaitė 
Duodame Uniformas

57 William Street, 3rd fl.
(arti visų Wall St. subviu)

Ateikite tarpe 9. M. ir 4 P. M
(147-148)

Wagneris sutiko 
būti majoru

Manhattan o 
Wagneris liepos 
liai pripažino,
kandidatu į majorą, kaip to 
pageidavo Manhattan o ir 
Bronxo demokratų lyderiai.

Wagneris sakė, jog jis ap
siėmęs dėl to, kad nori “iš 
saugoti Roosevelto, Smitho, 
Wagnerio ir Lehmano partiją 
nuo patekimo į menkesnes 
rankas.”

Tūkstančiai namų 
buvo paplukdyti

Kissena Boulevardas ties 
58th St. kiekvieno smarkesnio 
lietaus atsitikime užliejamas 
vandeniu, pripilami skiepai. 
Dažniausia pakildavo ligi pir
mųjų grindų. Tačiau liepos 
23-čią tūluose namuose van
dens buvo pusiau langų. Su
gadino grindis, sienas, rakan
dus.

Pietinės Korėjos mažytė 
mergaitė gelbėjasi nuo po
tvynio. Upė Han išsiliejo 
iš savo krantų ir pridarė 
žalos jau ir taip karo iš
vargintiems Korėjos žmo

nėms.

atsitikimų buvo 
Queens ir, 

• keliolika 
parduoti 
tikriau- 

parodyti

buvo daugelyje < 
Nassau vietų. Po 
tūkstančių dolerių 
žmonėms namukai, 
šia, buvo pirkėjams 
ne lietingomis dienomis. Ki
taip jie balų dugnuose statytų 
namukų nebūtų pirkę.

New Yorke suimtas Charles 
Kringel iš L. I. Kaltina, kad 
jis paimdavęs iš prekybininkų 
deimantus bargan, išpardavęs, 
o pinigų negrąžinęs. Kada 
kuris prispirdavo atmokėti, 
jis iš kito prekybininko gau
davo deimantų ir jais atmokė
davo pirmajam.

World Air- 
lėktuvas trečiadienį su- 
New Yorkan nuo Mon- 
Point, lėktuve pasiro- 

dūmams. Keleivius j

Vienas Trans 
lines 
grįžo 
tank 
džius
Paryžių išsiuntė kitu lėktuvu. 
Atostogaus Kanadoje že

Kelia mėsos kainas

Paskiausiomis dienomis 
New Yorko ir apylinkės krau
tuvėse mėsos kainos pakeltos 
po kelis, kai kuriose iki 10 
centų. Daugiausia pabrangin
ta jautiena, taipgi ir kiaulie
na. Seka aviena. Pabrango ir 
kiaušiniai. .

New Yorke areštuota 18 
metų mergina kaip prekiau
toja narkotikais. Ji teisinosi, 
kad ji radusi heroiną ant gat
vės. Tačiau neįtikino valdi
ninkų, kad radinį būtų slėpu
si sueiliuotą ant krūtinės po 
megstiniu.

Paslydęs lietuje ir užšokęs 
ant vidurkelio ant East River 
Drive automobilius tvojo J 
stulpą ir apsivyniojo aplink jj. 
Vairuotojui sutriuškino koją 
ir apžalojo ranką.

OPERATORES
Su patyrimu prie sportswear. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės: 

townbrook clothes corp.
19 Hope St., Brooklyn

(145-147)

HELP WANTED-MALE

GAS STATION 
Aptarnautojas. Pilnam Laikui. 

Hat yrimas Pageidaujamas.
Kreipkitės Asmeniškai 

MARSHALL’S SERVICE STATION 
542 Riverdale Ave., prie 

City Line KI. 9-8063
(146-147)

SUPERINTENDENT r r
Patyręs; 20 šeimų apartmentinis 

namas Flatbush’e. Anglim šildo
mas; 3 kambarių apartmentas ir 
$50 j mėnesi. Rašykite tuojau:

PAUL J. KIEFER 
1231 Flatbush Ave. 
Brooklyn 26, N. Y. 

BU. 7-0101
(145-147)

Savininkė krautuvės 183 
Sumner Ave. apsiskundė poli
cijai, kad plėšikas atėmęs nuo 
jos laikrodėlį ir $75. Po to 
dar grąsinęs ją išprievartauti. 
Ji pradėjo spiegti. Vaikams 
atbėgant į krautuvę, plėšikas 
pabėgo.

Newyorkietis pašto darbi
ninkas Willis Hanks išvyko 
Europon bandyti perplaukti 
Anglijos kanalą.

New Yorke užsimušė Fan
nie Strokovsky, 52 metų, £ 
kritusi ar iššokusi iš sa'io \Įu. 
to 4-me aukšte.

Brooklyno Atydai
Sekmadienį prieš Labor Day, Rugsejo-Sept. 

6-tą dieną įvyks svarbus sąiskridis iš labai plačiai 
i Montgomery Park, 123 Montgomery Avenue, 
Irvington, N. J. Iš Brooklyno busu važiuosime į 
tą didįjį pikniką.

Busas išeis nuo Piliečių Klubo, 280 Union 
Avė., Binokly ne, 1-mą vai. popiet; grįš 7:30 P. M. 
Kelione d abi pusi $2.00.

Prašome visų norinčių važiuoti į pikniką tuo
jau įsigyti bnso bilietą, nes svarbu iš anksto žino
ti, kiek asmenų yra norinčių važiuoti busais. Bi
lietai gaunami Laisvės raštinėje, pas platintojus 
ir Piliečių Klube.

Rengia LLD 5-toj i Kuopa 
PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Tai bus paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią 
vasarą, sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia 

proga pasilinksminti piknike ir 
<• ant rytojaus pasilsėti.

Pikniko Vieta—

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave., Irvington, N. J.

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame 
sąskridyje. Visos kolonijos privalo turėti savo gru

pes piknike malonesniam laiko praleidimui!
Brooklynas ir Philadelphija busais važiuoji 

i šį pikniką.

Lauksime žinių iš kitų kolonijų.
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