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KRISLAI
Nauji apsakymai.
Turėkite mintyje.
Baisūs paveikslai.
“Neduok dieve.”
Taip, buvo ir bus.
Apie čikagiečius.

Rašo A. BIMBA

Šiandien Laisvėje pradeda
nt/ spausdinti Susninkų Jur
gio kūrinį. Jis yra ilgo
kas. Bet, tikiu, mūsų skai
tytojams patiks. Jis kalba 
apie lietuvio amerikiečio iš
gyvenimus, mums visiems ar
timus ir suprantamus.

G orai būtų, kad kai veika
las pasibaigs, ištisai skaičiu
sieji pareikštų savo nuomo
nę. įdomu, kaip skaitytojai 
į tokius kūrinius žiūri.

Tuo tarpu, draugai, kiek
vienas turėkime mintyje Lais
vės finansinį vajų. Laiko vi
siškai nedaug bepaliko, o dar 
nemažai trūksta iki pasibrėž
to dešimties tūkstančių dole
rių tikslo.

DEMONSTRAVO SAIGONE 
UŽ VIENYBE SU ŠIAURE

$10,000 Fondo Figa

Mačiau spaudoje tikrai šiur
pulingus atvaizdus. Jie atė
jo iš Majaju, britų kolonijos 
Azijoje.

Vienas britas kareivis, su 
hitleriškais ūsais, jau gerai 
suau&ęs, stovi išdidžiai, su 
pasitaikinusia mina, ip savo 
rMkose laiko dvi vietinių 
žmonių nukirstas galvas.

Kitame paveiksle du karei- '
viai, — vienas dar jaunas i kurias 
vaikėzas. Jiedu abudu turi i Stebėtojų komisija jau 
už plaukų pakabinę ir rodo 
visiems nukirstą vieno mala- 
jiečio galvą'

Barbarizmas! žvėriškumas 1 
Civilizuoto brito imperialisto 
c i v i 1 i z a c i. j o s pavaizdavimas.

SENATE TĘSIA DEBATUS
apie McCarthy bylaVėl smarkiai susilpnėjo įplaukos fondui. Laiko beli

ko tik apie pora savaičių. Turime labai subrusti garbin
gai užbaigai. Būtų labai gražu, jei ir tie, kurie aukojo
me, dar primestume po doleriuką ir baigtume fondą 
pilnoje sumoje.

Per F. Reinhardt, Brooklyn, N. Y., $11.00, nuo se
kančių asmenų, kurie užsimoka pabaudą, kad nedalyvavo 
piknike:

Stanley Rumšą................
M. Kraujalis ...........................
Brooklynietis ...........................

(Tąsa ant 3 puslapio)

Paliaubų komisija greit pribus
Hanoi. — Iš Saigono pra- rengias vykt į Vietnamą, 

nešama, kad ten įvyko de
monstracijos, kuriose <’ 
lyvavo tūkstančiai žmonių. 
Jos reiškė vietnamiečių no
rą matyti visą šalį įjung
tą į vieną demokratinę val
stybę. Saigonas yra žy
miausias miestas pietinia
me Vietname, kuris pa
gal paliaubų sutartį lieka 
po francūzų administraci
ja, iki po dvieįų metų vi
suotini rinkimai 
Vietname nuspręs 
šalies likimą.

Demonstracijoje, 
je francūzų žiniomis 
lyvavo du tūkstančiai žmo
nių, nešė Francūzijos1 ir 
Vietnamo raudonas žvaig
ždėtas vėliavas. Nežiūrint 
demonstracijos taikingo 
pobūdžio, Saigono policijai 
buvo įs'akvta ją išardyti. 
Suimta 130 vietnamiečių.

Hanoi. — Paliaubos jau 
įėjo galion ir Centralinia- 
me Vietname. Vietnamie
čiai iki paskutinės valan
dos mortirais apšaudė kai 

francūzų pozicijas.

visame
visos

kurio- 
da-

New Delhi. — Indijos 
da- premjero Nehru raginimu 

ir iniciatyva neitralių ste
bėtojų komisija, susidedan
ti iš Indijos, Kanados ir 
Lenkijos atstovų, rengiasi 
vykti Vietnaman dar 
savaitę.

Tai bus avangardinė 
misija, kuri prirengs 
vą pastovesnei ir platesnei, 
kuri pribus vėliau. Ši anks
tyvoji komisija taipgi pa
dės rišti kylančius nesusi
pratimus dėl paliaubų vyk
dymo.

$5.00
5.00
1.00

v • šią

ko- 
dir-

Mendes žada 
tunisiečiam 
savivaldybę

Jis gausias progų išsisukinėti

ROMAI NEPRIKLAUSOMŲ JŲ 
KATALIKŲ GRUPĖS TARIAS

Chicago. — Čia atsidarė 
plati nuo Romos nepri
klausomų katalikiąkų Ame
rikos bažnyčių atstovų kon
ferencija, kurioje daly
vauja net apie 25,000 dele
gatų, kaip kunigų, taip pa
sauliečių.

Svarbiausios trys da
lyvaujančios bažnyčios yra 
anglo - katalikų, senųjų ka
talikų ir ortodoksų. Šios

grupės yra pagrindiniai ka
talikiškos, bet atmeta dog
mą, kad popiežius yra Kri-^ą; 
staus atstovas žemėje.

Tarp kitų konferenciją ===== 
sveikino vyskupas Leonas 
Gročovskis, tautinės len
kų katalikų baęnyčios gal
va Amerikoje, bažnyčios 
kuri yra labai panaši į tau
tinę lietuvišką katalikų 
bažnyčią Amerikoje.

Washingtonas. — Sena-1 
toriaus Flanderso kaltini- 

i mai prieš sen. . McCarthy 
I buvo stipriai paremti, kuo
met du įtakingi senatoriai, 

' nepriklausomas Wayne 
I Morse (Ore.) ir demokra
tas W. Fulbright (Ark.) 
pridėjo savo specifiškus 
kaltinimus.

Sen. Fulbright ragino 
I senatą remti Flanderso 
rezoliuciją, kuri pasmerktų 
McCarthy kaip nusidėjusį 
ppeš senato garbingą var-

McCarthy tarp kitko

me iš Lustron kompanij- 
tuo tarpu, kai jis kaip s< 
natinės komisijos nar < 
sprendė tą firmą liečia 7 
čius reikalus, atsisakymu 
atsakyti į jam statomuį 
klausimus apie finansus, 
gen. R. Zwikerio apšmei
žime, generolo Marshallo 
reputacijos niekinime if

Senatorių Flandersą, 
Morse ir Fulbright stip
riai remia sen. Lehmanaš. 
Bet tuo tarpu republikonų 
dauguminės frakcijos va-

i -kaltinamas $10,000 išgavi- dag w Knowland pareiške,

Rhee rėmėjai 
bombardavo 
tarpininkus

Kalbant apie paveikslus. 
Brooklyno Vienybėje irgi til
po vienas paveikslas iš seno
sios Lietuvos. Po .juo padėta: 
“Tai buvo anais laimingais 
laikais Lietuvoje.’’

Jis parodo baisu laužą — 
tokį šiaudiniu pašiurusiu sto
gu be langą laužą, kuriame 
susipratęs žmogus sarmaty
tųsi šunis laikyti-, ką jau be
kalbėti apie toki naudingą 
^atvėrimą kaip kiaulė! O ba
si vyras ir moteris su ilgomis 
dalvomis skindelius ar ką ten 
veržia.

“Laimingi laikai!” Nuo tų 
kaip žinia, kaip pa

trakęs pabėgo ir pats Tyslia- 
va.

Washingtonas. — CIO 
■ prezidentas Reutheris pa- 
j reiškė, kad uždedama auk
štus muitus ant importuo
jamų šveicariškų laikro
džių, valdžia padarė labai 
kvailą žingsnį.

Pasaulinė Unijų Federacija 
padidėjo, turi 80 milijonu

Paryžiuje sėdi Dr. S. A. 
Eačkis ir skelbiasi “Lietuvos 
ministeriu Prancūzijoje,” h 
algą gauna iš Lietuvos aukso 
fondo, smetoninių žulikų iii 
Lietuvos išvežto užsienin.

Viename pobūvyje šitas 
Bačkis karštai kalbėjęs apie 
“senuosius gerus laikus” ir 
sušukęs:

“Lietuva buvo, yra ir bus, 
nežiūrint, ar mes gyvensime, 
ar mūsų nebebus!”

Visiškai teisingas prisipaži
nimas. Bačkiai, Krupavičiui, 
Lozoraičiai ir . Žadeikiai su 
viso savo nuodinga propa
ganda Lietuvos neįveiks. Ji 
buvo, yra ir bus—ji jau da- 

*f?ar yra šviesesnė ir
gesnė, negu
IM’teis,

^bVfėscsnė

Paryžius. — Pasauline 
Darbo Unijų Federacija 
(WFTU) skelbia, kad ji 
dabar turi 80,685,000 na
rių, tuo tarpu, kai 1949- 
tais metais ji turėjo tik 76 
milijonus. Tais metais 
Amerikos CIO ir AFL, 
taipgi Britanijos Darbo 
Unijų Kongresas ir kitos 
unijos (Švedijos, Norvegi
jos, Danijos, Olandijos) 
pasitraukė iš WFTU. Ne
žiūrint to pasitraukimo, 
WFTU ne tik atpildė savo 
eiles, bet jas padidino. Jos 
padidėjo unijiniam judėji
mui augant Kinijoje, Piet
rytinėje Azijoje, Indijoje 
ir Lotynų Amerikoje.

Francūzijos ir Italijos 
darbo unijos iki šios dienos 
pH klauso prie WFTU kar
tu su Tarybų Sąjungos, 
nors CIO ir AFL ant jų 
bandė daryti spaudimą, 
kad pasitrauktų.

Kruvini susirėmimai tarp 
francūzų ir morokiečių

Tunisas. — Francūzijos 
premieras Mendes - Fran
ce netikėtai atskrido į Tu- 
nisiją ir padarė pareiški
mą, kad Francūzija yra 
pasirengusi duoti Tunisi- 
jai savivaldybę. Premie
ras žadėjo, kad Tunisija tu
rės galimybę išrinkti savo 
ministrinį kabinetą, nors 
ji liks Francūzijos taip 
vadinamos “S ą j u n g o s” 
(imperijos) dalimi.

Kai kurie tunisiečiai na
cionalistiniai e 1 e m entai 
išreiškė savo pasitenkini
mą dėl Mendeso pažadėjo, 
bet atsakomingieji Neo- 
Dastur partijos vadai su
silaiko nuo greitų komen
tarų.

Casablanca. — Žinia, kad 
Paryžius yra pasirengęs 
daryti koncesijas Tunisijos 
nacionalistams, iššaukė su
stiprintą nacionalistų vei
kimą visoje Šiaurės Af
rikoje, ypatingai Moroko- 
je. Casablanco; ir Feze 
įvyko susirėmimai tarp de
monstrantų ir francūzų po
licijos. Vienas policininkas 
ir penki morokiečiai, tarp 
jų keturios moterys ir vai
kas, buvo užmušti.

“Žmonių siena” prieš didžius 
potvynius Liaudies Kinijoje

Rhee kaltina: amerikiečai 
“trumparegiai ir bailiai...”

Gydytoju Sąjunga priešinga 
veteranams, sako Legionas

buvo Smetonos 
o ateitis bus dar 
ir dar laimingesnė,

Gerai, 
džiuojasi

(Tąsa 3-čiain, pvelr)

kad L. Jonikas di- 
čikagiečiais. D i *

Maskva. — Žurnalas “Ag
rikultūra” spausdina aka
demiko Trofimo Lysenko 

darosi 
lieka 

že-

straipsnį, iš kurio 
aišku, kad Lysenko 
vadovaujančiu TSRS 
mės ekspertu, nežiūrint 
kritikos prieš kai kurias jo 
teorijas spaudoje. ,

Pekingas. — Daugiau ne
gu vienas milijonas vals
tiečių, ir jiems padedančių 
kareivių, darbuojasi, kad 
sulaikyti , tolimesnį potvy
nio plėtimąsį Jungcės ir 
Hwai upių slėniuose. Vie
noje vietoje Hupeh provin
cijoje 200 kareivių ir 10,- 
valstiečių sudarė “gyvą sie
ną,” palaikydami smėlių 
maišų sieną, iki traktoriais 
sudaryti įtvirtinimai.
, Jangcė ir kitos upės šią 
vasarą nepaprastai patvi
no, bet valdžia skelbia, kad ( 
per paskutinius kelius me,-

New Yorkas. — Pietinės 
Korėjos prezidentas Syng- 
manas Rhee pareiškė spau
dos atstovams, kad atsisa
kydami tuojau ginklu su
vienyti Korėją sumušus 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 

(Respubliką, amerikiečiai 
pasirodo kaip “trumpare
giški” ir “neturinti drą
sos.”

Rhėe nustebino laikrašti
ninkus atakuodamas pre
zidento Roosevelto atmintį. 
Jis sakė, kad Rooseveltas 
atsakomingas už dabartinę 
padėtį Azijoje, nes “kvie
tė komunistus ir leido jiems 
infiltruoti Amerikos val
džią, ypatingai valstybės 
departmentą.”

Bandė gelbėtis ant stogy,— 
bet gyvatės juos pralenkė

Kalkuta. — Bramaputros 
upės slėnyje vyksta dideli 
potvyniai, ištysi kaimai ir 
miesteliai skęsta išsilieju
sioje upėje, kuri pradeda 
panėšėti į jūrą. Daugely
je kaimų žmonės bandė 
gelbėtis ant iš vandens dar 
išsikišusių stogų, bet ten 
užtiko neprašytus svečius: 
kobras ir kitas nuodingas 
nuodingas gyvates.

Mat, potvyniui užliejus 
ir džiungles,' gyvatės pri
ėjo tos pačios mipties, kaip 
ir žmonės, — gelbėtis 
stogų.

ant

Indija ir Pa-Karači.
kistanas pabaigė ginčą dėl 
vandens rezervuarų, kurie 
priklauso nuo per abi Šalis 
tekančių upių. \

tus kąsti kanalai, įtaisyti 
šliuzai ir užtvankos bei sie
nos žymiai sumažino po
tvynio nuostolius.

New Yorkas. — New 
Yorko valstijos Amerikos 
Legiono suvažiavime, ku
ris įvyko praeitos savaitės 
pabaigoje, kalbėtojai smer
kė Amerikos Medi kalę 
Asociaciją (AMA),knes ji 
nori siaurinti veteranų tei
sę gauti veltui medikališką* 
aptarnavimą Veter anų 
Administracijos ligoninė
se.

Turtingi daktarai, kurie 
vadovauja Amerikos Me- 
dikalei Asociacijai, norėtų, 
kad milionai veteranų tu
rėtų ieškoti mediciniškos 
pagalbos privatiniai, 
mi didinant daktaru 
darbius.

tuo- 
už-

Piety Afrika ir reikalauja, 
kad britai evakuotu bazes

Pretoria, (Pietų Afrika). 
— Pietų Afrikos karo rei
kalų ministras F. K. Eras
mus pareikalavo iš britų, 
kad jie pasitrauktų iš savo 
uostinės Simonstowno ba
zės toje šalyje. Manoma, 
kad Pietų Afrika nutarė 
reikalauti britus ištraukti 
savo karo laivus, po to, 
kai britai buvo priversti at
sižadėti savo didžiosios ba
zės Egipte.

Tuo tarpu kitoje šalyje, 
Ispanijoje, auga reikalavi
mai, kad britai pasitrauktų 
iš Gibraltaro sąsiaurio tvir
tovės.

Maskva. — Andriejus Vi
šinskis ateinančių dviejų 
savaičių bėgyje apleis 
TSRS, kad pribūti prie sa
vo pareigų Jungtinėse Tau
tose New Yorke.

ORAS. — Apsiniaukę, 
plas lietus.

Du kareiviai užmušti 
Panmunjomo apylinkėje.

Seoulas. — Rhee dėmė
jai metę bombą į specialę 
stdvyklą, kurioje gyvena 
neitralė paliaubų prižiūrė
tojų komisija, susidedanti 
iš švedų, indų, lenkų ir če- 
koslovakų. Bomba spro
go, bet niekas nenukentėjo. 
Dar dvi bombos buvo mes
tos, bet jos nesprogo.

Tuo tarpu Pusane, ir Pie
tinėje Korėjoje, šūviai bu
vo paleisti prieš 
komisijos narius, 
radosi valgykloje.

Rhee šalininkų 
per paskutines kelias sa
vaites vedė nepaliaujamą 
kiršinimo kampaniją prieš 
paliaubų komisiją,. ypa
tingai prieš jos lenkiškus 
ir čekoslovakiškus narius.

Munsanas. — Amerikiečių 
karinė komanda praneša, 
kad du Jungtinių Tautų 
kariai (manoma,, kad ame
rikiečiai) buvo nušauti ne- 
itralinėje paliaubų zono
je Korėjoje.

Šiaurės Korėjos koman
da tuojau pranešė, kad tie 
du kariai buvo užtikti šiau
rinėje zonos teritorijoje ir 
jie atsisakė sustoti, kuo
met sargai to pareikalavo.

paliaubų
kai jie

spauda

Vakarą Vokietijos unijos 
kovos už aukštesnes algas

Frankfurtas. — Po to, 
kai Vakarų Vokietijos plie
no darbininkų unija, tu
rinti 1,600,000 narių paskel
bė, kad reikalaus pakelti 
algas ant 8 iki 10 nuošim
čių, panašius reikalavimus 
pradėjo patiekti kitos Va
karų Vokietijos unijos. 
Įspėjimus savininkams jau 
padarė transportininkai, 
tekstilistai, paštininkai 
(valdžios tarnautojai), mie
stų savivaldybių darbinin
kai ir kiti.

kad jis stoja už ta?, jog 
kaltinimai prieš McCarthy 
būtų perduoti komisijai, 
kuri gautų neribotą laiką 
jiems tyrinėti.

Nurodoma, kad tokia iš
eitis būtų lygi McCarthy’io 
pilnam išteisinimui, nes 
komisija galėtų reikalą už
vilkti kiek tik nori.

Republikonas senato
rius Cooper (Kyr) parėmė 
McCarthy’io kritikus, sa
kydamas, kad McCarthy to
li peržengė savo teises elg
damasis sauvališkai senati- 
niame komitete ir už jos 
ribų. £

Pats McCarthy privatiš- 
kai išreiškė viltį, kad re
publikonų vadovybė nepa
leis prie jo tiesioginio pa
smerkimo.

«■

Paskutiniai pranešimai
Washingtonas.— FBI 

agentai suėmė penkius Va
karinio Pakraščio darbi
ninkų veikėjus, kurie kal
tinami kaip komunistų va
dai. Areštai pravesti Los 
Angelese ir Denveryje.

Pekingas. — Sugrįžęs na
mo Kinijos premieras ir 
užsienio reikalų ministras 
Chou En-lajus buvo iškil
mingai sutiktas vietiniame 
aerodrome. Pekingo ra
dijas sako, kad Kinija lai
ko savo užduotimi išlais
vinti ir prijungti prie liku
sios šalies Taiwaną (For- 
mozą), kur dabar laikosi

as.

Tunisas. — Prancūzai 
išlaisvint) iš kalėjimo ke
liasdešimt nuosakesnių na
cionalistų veikėjų Tunisi- 
joje. ’ Šimtai 
nacionalistų, 
lauja pilnos
mybės nuo Francūzijos, lie
ka1 kalėjime.

kraštutinių 
kurie reika- 
nepriklauso-

Washingtonas. — Karo 
reikalų departmentas ban
dys išgauti naują įstaty
mą dėl privalomos karinės 
tarnybos, po to, kaip da
bartinis išeis iš galios atei
nančių metų balandžio mė-

i
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GERAS REIŠKINYS
Jungtinių Tautų Ekonominė Komisija dėl Europos 

laabi susirūpinusi prekybos reikalais. Ji siekianti žy
miai praplėsti prekybą tarpe Rytų ir Vakarų, tarpe so
cialistinių ir kapitalistinių kraštų. Komisijos ir kitų 
suinteresuotų įstaigų pastangos pradeda duoti teigiamų 
?zultatų. Komisija sako, kad jau 1953 metais prekyba 
rpe Rytų ir Vakarų buvo pakrypusi gerojon pusėn, o 
54 metais žada žymiai padidėti.

Tai geras reiškinys. Prekyba padidina susisiekimus
1 .rpe žmonių. Prekyba tarpe įvairių socialinių santvar
kų kraštų padeda sugriauti artificiališkai pastatytus už
tvarus.

Įdomu ir tas, jog prekyba tarpe Rytų ir Vakarų 
plėtojosi ne viena kuria ekonomikos šaka, bet beveik vi
somis. Dar vis, kaip žinia, kapitalistiniai kraštai su 
Jungtinėmis Valstijomis pryšakyje tebepalaiko visokius 
suvaržymus ant taip vadinamų “strateginių medžiagų,” 
kurios skaitomos surištomis su įvairių kraštų -kariniais 
reikalais. Bet šiuo klausimu daromas persilaužimas. 
Šiomis dienomis įvyksta Washingtonee tarpe britų ir 
amerikiečių pasitarimas sumažinimui tų “strateginių 
medžiagų” skaičiaus. Ypač britai yra nusistatę vis ma
žiau ir mažiau tų “strateginių medžiagų” bepalikti. Juk 
moderniškame gyvenime ir moderniškuose karuose be
veik kiekvienas pramonės produktas, kiekviena žalioji, 
neapdirbtoji medžiaga yra “strateginė medžiaga.” Pa
imkime maistą arba drabužį. Ar gali būti karas be 
maisto, drabužių? Todėl neišlaiko jokios logikos metalą 
skaityti strategiška medžiaga, o maistą ir drabužius pa
leisti laisvai prekybąi.

Prekyba yra į abudu galu kelias. Ji reikalinga so
cialistiniams kraštams, bet be jos negali apsieiti ir kapi
talistiniai kraštai. Ypač plačiausia prekyba reikalinga 
tokiam industriniam kraštui, kaip Jungtinės Valstijos. 
Jeigu šiandien mes kalbame apie ekonominę depresiją ir 
keletą milijonų bedarbių, tai pirmoje vietoje kaltais yra 
įvairiausi prekybiniai suvaržymai. Tokia milžiniška ša-, 
lis, kaip Kinija, visiškai atkirsta nuo Amerikos. Kinija 
vra užblokaduota. Mūsų politiką linkui Kinijos nustato 
Čiang Kai-šekas, sėdėdamas Formozoje. Kol kas nesi
mato, kad mūsų vyriausybė tuo reikalu pakeistų gaires. 
O toks pakeitimas tuojau atidarytų plačiausiai duris 
Amerikos prekybai sū Kinija.

Laužymas prekybinių užtvarų eina labai lėtai. Jung
tinių Tautų Komisijos pranešimas parodo tiktai palinki
mą gerojon pusėn, bet toli gražu ne atsidarymą durų 
laisviausiai prekybai tarpe Rytų ir Vakarų. Šie metai 
bus geresni už praėjusius metus, bet dar nepanaikins 
visų suvaržymų.

AR JAU MEKSIKOS KALEINA?
Paskutiniais keleriais metais labai mažai komerci

nėje spaudoje buvo kalbama apie mūsų pietinį kaimyną 
Meksiką. Ten, rodosi, nebuvo jokių politinių aitrų bei ne
susipratimų. Tačiau įvykiai Guatemaloje, Meksikos žmo
nių simpatijos Guatemalos žmonėms ir jų pasipiktinimas 
nuvertimu Guatemalos demokratinės valdžios, pastatė 
ant kojų Meksikos makartistinius reakcionierius. Juos 
padrąsino fašizmo laimėjimas Guatemaloje. Jie staiga 
pamatė panašią progą užvirti fašistinę smalą ir Mek
sikoje.

Pirmutinis Meksikos fašistų žygis buvo primesti 
valdžiai globojimą komunistų. Girdi, net trys prezidento 
Cortinės kabineto nariai yra komunistai. Jie pareikala
vo juos išmesti laukan. Prezidentas išleido pareiškimą, 
užginčydamas fašistų daromus užmetimus.

Bet labiausia Meksikos fašistams nepakenčiamas 
žmogus yra gen. Lazaro Cardenas, buvęs^Meksikos pre
zidentas, labai įtakingas vyras, gerai nusistatęs prieš 
fašizmą ir reakciją, viešai užstojęs Guatemalos demo
kratinę valdžią. Prieš jį nukreiptos sunkiausios fa
šizmo kanuolės. Kadangi Cardenas turi vienoje provin
cijoje nors ir labai nereikšmingą darbą, jis ,primetamas 
valdžiai. Kad iš jų rankų atimti šį įrankį, Cardenas įtei
kė prezidentui rezignaciją. Prezidentas Cortinės laukia, 
kaip visuomenė atsineš. Ta visuomenė, sakoma, griež
tai reikalauja Cardenas rezignaciją atmesti ir palaikyti 
j j-toje vietoje. Cortinės dar nepadarė nuosprendžio, ką 
j iš darys su rezignacija.

Meksikos fašistus finansuoja Jungtinių Valstybių 
kapitalistai. Tos pačios reakcinės jėgos, kurios nuvertė 
Guatemalos demokratiją ir įvedė militarinę diktatūrą, 
darbuojasi Meksikoje privesti prie, panašaus perversmo.

Dar ne visai aiški prezidento Cortinės pozicija. Dar 
neaišku, ar jis taip ir laikysis tiktai apsigynimo politi
kos,, ar gal susipras laiku griebtis griežtų žygių fašistus 
suvaldyti. Jeigu Meksikos valdžia tik pareiškimais ko
vos už savo gyvybę, ji gali susilaukti tokio pat likimo, 
koks ištiko Guatemalos demokratinę valdžią.
maWMWgeaaii n,,1,.—mi. ■il^uibxa.ji-iii—l-J—ij, bit... .ujjiggją
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Kas Ką Rašo ir Sako PASTABOS
“Kaip matome, diena iš die
nos, mėnuo po mėnesio, metai 
po metų retėja dypukų eilė^ 
šiapus Atlanto. Pusamžio su
laukę, ar truputį pralenkę, 
tai vienas po kito miršta 
mūsiškiai intelektualai: pro
fesoriai, daktarai, inžinieriai, 
mokytojai ir kiti.”

Kodėl tokie jauni miršta?
Turime ir priežastį. Ją su

teikia Alšėnas. Jis sako:
“Jų (dypukų) dauguma ne

priklausomos Lietuvos laiko
tarpyje savame krašte moks
lus išėjo, valdžios aparate! ‘ .. 
svarbias pareigas ėjo ir tt.” mys 
Dabar to viso neteko. Jie ilgi
si tų gerų laikų tas juos, į 
girdi, kamuoja, kankina. Ta 
“liepsnojanti nostalgija, neį
prastas darbas ir kitokios 
priežastys diąžnai prisideda 
prie kitokių fizinių ligų išplė
timo ir taip žmonės greičiau 
miršta, negu kad turėtų mirti, 
dauguma jų net nesulaukę 
kiek didesnio metų skaičiaus.”

Kokia iš to išeitis? Kaip 
jiems pagelbėti ? Alšėnas su
teikia nepaprastą receptą. Jis 
siūlo visus juos, tuos be laiko 
mirusius, suregistruoti . Alšė
nas nė kiek neabejoja,kad jis 
ir jo kolegos sugrįš “išlaisvin- 
ton Lietuvon” ir tą sąrašą par
siveš. Tiktai taip, sako, Lietu
voje pasilikę mirusiųjų arti- žmonės knibždėte knibžda! 
mieji sužinos apie jų baisų Ii- ..........

ar dviejų aukštų, ištašyto 
akmens ar skoningai spal
votų plytų. Stogai dengti 
smėlię, titnago ir rausvo 
molio spalvų harmoningai 
suderintomis čerpėmis, lan
gai dideli ir saulę kviečian
ti. Sodeliuose fontanai, 
baseinai vaikams maudytis 
(kai tingima nuvežti juos 
automobiliu kelius blokus 
į vandenyno pakraštį).

Šią vasarą sąlygoms su
sidėjus trumpas vienos sa
vaitės atostogas teko pra
leisti skirtingoje vietoje, 
turtuolių ąpgy ventame 
punkte į šiaurryčius nuo 
New Yorko, prie Atlanto 
pajūrio. Vieta, kur «su- 
sispietę žmonės, kurie gy
vena prabangoje, tylioje 
luksusinėje izoliacijoje nuo 
didmiesčio, nors nuo New 
Yorko tik valandos gele- 
žinkelinė kelionė.

Kad pasiekti tą vietą | būti, paprastai apgyventas 
_ > turi perkirsti | penkių asmenų, bet turi 

su di. virš tuzino'kambarių, tris
prausiamuosius kambarius 
su voniomis ir dušais, di
džiulę ąžuolų apsuptą pie
vą, kurią net skrodžia ne
menkas upokšnis. Trys 
vaikai, ir kiekvienas vai
kas turi savo kambarį (at- 

125-tos mink Harlemą!), savo kam- 
Iš aukšto barį su savo radijo priimtu

vu, rašoma mašinėle, ra
šomu stalu, patogia lova, 
langais, kuriuos liečia me
džio šakos. Virtuvėje vis
kas mechanizuota, viskas 
iki indų plovimo ir džiovi
nimo. Bet ir įdėti indus į 
mechanišką plovimo ma
šiną nededa 
ninkai, tam yra tarnaite, 
negrė, žinoma, kuri atvyk
sta aštuntą valandą ryto 
ir apleidžia septintą vaka
re,

Esu buvęs Harleme daug 
kartų, bet geriau jo ma
tyti negalima, kaip važiuo
jant New York Central 
traukiniu, kuris per jį ri
tasi iškeltuose bėgiuose ir 
trumpai sustoja 
gatvės stotyje, 
atsiveria lūšnynų, širdį ve
rianti panorama, kuri ne 
tokia aiški vaikščiojant ša
ligatviais: koks susikimši
mas, kokia patetiška oro ir 
žaliumynų stoka, kokie 
griuvėsiai, kokia pilka dul
kėta kaitroje snaudžianti 
nykuma, kurioje visgi,

Namas, kuriame teko

patys šeimi-

So. Boston, Mass.
Mire Viktorija Norbutaitė

Liepos 25 d. išsilaisvinu iš •
I skausmų Viktorija NorbutAi^k 
1 —mirtis išskyrė ją iš gyvųjų 
tarpo.

Iš Lietuvos Viktorija paėjo, 
rodos, iš Kvietkų. Amerikon 

I pribuvo pas brolius (kurie 
I jau seniai yra mirę), į Gard- 
• nor, Mass., apie 1906 metus. 
1 Artimųjų paliko Gardneryj 
brolio dukterį ir Lawrence, 

i Mass., Butėną. Per 15 ar dau- 
i giau metų gyveno artimai 
prie advokato Peter Šimonis. 
Pastaraisiais keleriais metais 
nebegalėjo nė iš stubos išeiti. 
Metus ir du mėnesius prabu
vo sanatorijoj netoli Middle- 
boro, Mass. Middleboro gra- 
borius lavoną pašarvojo liepos 
27 d. Iš So. Bostono, Gard- 
nerio iy Lawrenco keliolika 
artimųjų ir pažįstamų važia- 

' vo suteikt paskutinį atsisvei
kinimą. O liepos 28 d. gi
bonus atvežė Į Forest HiIds 
krematoriją. 
lenų būsią 
pence, Mass.
pinosi advokatas P. Šimonis.

Ir rieškučios fte- 
pa laidota Laxf- 

šermenimis rū-

25 d. buvo visai sek-
Nors saulė tik ret-

_ ... Į Buvo kraštas popietis,
Bet, ar nebūtų geriau, jeigu ; kuomet mūsų traukinys 

būtų, galima, dar gyviems tebe- Į riedėjo Harlemą. Vi- 
santmms ■ dypukams padūti gy- Harlemas, atrodė, gy- 
toks-būdas’ vena ant gaisrinių atsargi-

Yra. Tegu jie grįžta Lietu-; niM laiP^- Vaikai an‘t|l 
i von. Tegu ten pasistengia pri- ^ nuo antį o aukšto
Į gyti naujajame gyvenime. Iš- ^i aukščiausio, nuogi žai- 
| nyks nostalgija. Nusiramins džia, jaunos merginos sė- 
' sąžinė. Išnyks, daug nereika- di ir svajodamos žiūri į 
1 lingu ir fizinių ligų. - dangų, — ant kiek galima

Juk geriau dar sveikam ir dangaus matyti, — seni vy- 
! gyvam sugrįžti Lietuvon, negu , rai ir moterys vėdinasi.

O kas ne ant laiptų, tai stančioselaukti, kad toks Pranys Alšė- 
žmogelis vardu Du- nas'tave mirusiųjų sąraše nu-

Kur ta tarnaitė gyvena? 
Greičiausiai, Harleme.

Šios vietos gyventojai

Nei aukso, nei pripažinimo
VLIKo pirmininkai, Krupa

vičius ir Zaikauskas, jau kely
je Į Europą. Grįžta, atgal su 
visokiais palaiminimais. Ku
nigų Draugas jų misiją Ame
rikoje skaito “visa pilnuma 
pavykusia”. Ir, žinoma, linki 
jiems laimingos kelionės. O 
ten, girdi, jie “dar platesniu 
mastu galės dirbti tuos dar
bus, kurie yra jiems pavesti 
patikėti”.

Bet su kitokia muizika juos 
išlydėjo Brooklyno smetoni- 
ninkų Vienybė. Ji tvirtina, 
kad Krupavičius ir Zaikaus
kas visiškai nieko čionai nepe
šė. Kai jie pribuvo,jie žadėję 
negrįžti Europon Lozoraičiui 
“sprando nenusukę”. Tas ;gi 
nusukimas turėjęs įvykti ti
krai naujoje formoje. Krupa
vičius ir Zaikauskas pribuvę 
išreikalauti iši Amerikos vy
riausybės Washingtone oficia
laus pripažinimo VLIKui prieš 
Lozoraitį ir žadeikį. O dar 
svarbiau,tai Washingtonas tu
rėjo jiems atidaryti vartus į 
Lietuvos aukso fondą. Tai bu
vę du pamatiniai tų dviejų 
“Maižiešių” misijos pasimoji- 
inai.

Ką jie laimėjo? Absoliutiš
kai nieko. Pasišvaistė po Ame
riką ir Kanadą, ^prašvilpė 
tūkstančius Amerikos Uetū- 
vių Tarybos dolerių, o nei Lo
zoraičio sprandas esąs nusuk
tas, nei Lietuvos auksas byrąs 
į Krupavičiaus kiaurą prela- 
tišką kišenę, nei Vlikas. gavęs 
egzilinės vyriausybės pripaži
nimą. Vyrai grįžta prie jiems 
“pavestų ir patikėtų darbų” 
visiškai tuščiomis rankomis!

Mes irgi turime Krupavičiui 
su Zaikausku linkėjimus: Te
gu visas negarbingas Vliko 
raketas nugarma skradžiai že
mę.
Ką gi tie skaičiai pasako?

Tūlas
bysa menševikų Naujienose 
gana gražiai apskaičiuoja bai
siausius Indokinijos karo nuos
tolius. O tie nuostoliai, kaip 
žinia, buvo dideli, labai dideli. 
Dubysa rašo:

‘■Per 8 metus Indokinijoje 
nemažai išlieta kraujo ir su
naikinta turto. . . Per tuos 8 
metus užtrukusius kautynių 
veiksmus prancūzų armija 
(svetimšalių legijonas) turėjo 
nuostolių: 94,000 žuvusiais,
115,000 sužeistais, 29,500 be
laisviais. Iškaičius vietinius 
karius, bendri antikomunisti
nio fronto nuostoliai žmonė
mis siekia apie 300,000.

“Karas sąjungininkams at
siėjo šui viršum 8 bilijonų do
lerių. Prancūzija išleido $4,- 
772,000,000, JAV — $2,998,- 
000,000, vietinės valstybės — 
398 mil.”

Bet kokia iš to viso išvada ? 
Prie kokios išvados prieina 
Dubysa ir visi kiti menševi
kai?

Jie sako, kad visa tai pa
rodo, jog reikėjo dar ilgiau ir 
smarkiau kariauti. O tai reiš
kia, kad dar jiems neužteko 
to pralieto žmonių kraujo ir 
to sunaikinimo žmonių turtd. ! 
Reikėjo dar daugiau žmonių , 
išžudyti ir daugiau turto su- j 
naikinti.

Gi sveiko proto ir švaria 
sąžine žmonės prieina priešin
gos išvados. Jie saldo, kad ši
tie skaičiai parodo (karų pra
gaištingumą ir nereikalin
gumą. Gerai, kad; šita sker- 
dynė pagaliau buvo užbaigta. 
Gerai, kad daugiau kraujo 
nebepralieta ir daugiau turto 
nėbesunaikinta. Reikia, kad 
šitas Indokinijos karas, kaip 
ir Korėjos karas, pasiliktų vi
siems skaudžįą/pajnoka, jog 
visais galimais būdais reikia 
’•engti ginkluoto I konflikto, 
reikia kovoti už išįlaikymą tai
kos visame pasaulyje.

Jie greičiau mirštu
Pranys Alšėnasį, kanadietis, 

dypukas, susirūpinęs mirusiais 
dypukais. į

Sako jis: I

gabentų.

Philadelphia, Pa.

Gražiai pavyko piknikas

LDS 62 kuopos piknikas 
liepos 
minga s.
karčiais prasiskverbė pro de
besius ir vis grūmojo lietus, 
bet susirinkę kuopos svečiai 
nebūgštavo ir linksminos iki 
vėlaus vakaro.

Dar viena So. Bostono i.Š- 
i kilmė įvyks. Tai bus So. Bos- 
i tono Amerikos Lietuvių Pilie- 
I čių Klubo piknikas. Jis įvyks 
Montellos tautiškame Lietu
vių pušyne, rugpjūčio (Aug.)

nemėgsta fizinių pastangų, 15 d. Prie šio pokilio ruo- 
net kelius blokus paeiti pė- ' šiamasi labai rimtai, kad vi- 
stiems. Brangūs automo- hvo geriausiai patenkinti. 

Busas iš So. Bostono neva
žiuos, bet bus daug automo
bilių. O jei kam nors nepa- 

prie iangų,~ kad tik pagauti taipgi nereikia fiziniai su“ i au“'‘
bent .kiek vėjelio, kad tik i bliukšti, — tam yra teniso

- biliai tyliai rieda tyliomis 
žaliumynų šešėliuose skęs- : 

gatvėse.

į nelikti kambarių troškinan- 
'čiame karštyje ir susikim- 
; Šime.

Kiemai tarp aukštų še
rnų, sugriūti besirengiančių 
mūrinių pastatų, siauri, 
skalbinių virvių .išraizgyti, 
o .giliai apačioje, kaip ko
kiuose tarpekliuose, — at
matų skardinės, plytų krū
vos, maisto ieškančio katės, 
ir vėl vaikai, vaikai, vaikai.

aikštelės, kroketo vietos, 
pliažas.

Pliažas privatinis, įlei- 
džiantis tik narius ir jų 
svečius. Pustuštis, švarus 
balto smėlio, su privatiniais 
dušais druskingam vande
niui nuplauti.

Philadelphijos Richmonde
Sekmadienį perdieną sau

lutė karštai šildė. Miesto^ 
oras ir be to švankus. Čia ! 
jau .nebeįvyksta joki išva- i 
žiavimai - piknikai, nėra i 
kur mors kiek atsivėdinti. ) 
Kadaise, jau labai seniai,. 
šiame mieste buvo paskelb
ta visai šaliai nepriklauso- Kur ne kur medelis, ste- 
mybe, liuosybė. Bet pačiai j būklingai išsilaikęs. O lan- 
“staličai,” šiam miestui, at- j guose vietomis vazonai, 
imta liuosybė. 'Sekmadie- lyg užsispyrusiai kalban- 
niais čia viskas uždaryta... | ti, kad tie, kurie čia gyve-

Žinojau lietuvišką įstai- j na, tiki ir siekia žalesnio. 
gėlę, Lietuvių Muzikalį Klu- geresnio gyvenimo, 
bą. Sumaniau užeiti, gal .........
ątsigausiu, jei gausiu _bent Traukinys greitas,
stiklą 
čia lietuviška užeiga, <■ 
visgi susieina kiek tiek lie- į apylinkė, fabrikėliai, 
tuvių, pasikalba, pasilsi ir kiek tolėliau, jau žaliuojan- 
atsivėdina. Šiemet čia ve- ti laukai, 
dama didelis pertaisymo 
projektas. Nors namas at-1 
rodo dar puikus, bet taiso
mas ir gražinamas. Tai na
rių .f 
bendras pageidavimas. Mat, 
šiame klube jau ir jaunes
nės kartos narių esama, ir 
valdyboje ir komisijose. 
Čia ir.gaspadorium jau bent 
kelintą kartą iš eilės .per
renkamas Čia gimęs ir au
gęs' .lietuvis. Šiemet pasi
rinko vėl maują, tai Juozą-; 
pą Sarabiejų. Linkėtina,’
kad rūpestingai darbuotųsi ; veda .Eva Žukauskienė, 
dėl organizacijos. :—

Sirgimas ir mirimas mu
sų draugijų narių yra lyg 
epidemiškas. Jei per metus 
būna pora tuzinų narių mi
rusių, tai -kitais metais lau
kiame sumažėjimo, bet tik 
laukiame.

Mūsų lietuviškas jauni
mas turėtų susirūpinti senų 
draugijų likimu.

S. Parapijonas

•Ne
šalto alaus. Taip,: trukus Harlemo, lūšnynus 

_ > čia j pakeičia pusiau industrinė 
1 ” o

Prie didesniųjų reziden
cijų, kurios pradeda pana
šėti į palocelius, stovi sta
tulos. Ne meniškos sta
tulos, kurios, ką nors vaiz
duoja, bet negrų tarnų fi
gūros, kaip būdavo pieti
nėse plantacijose, kur pir
miau vergas, o paskui ver
go pavidalo stulpas tarna
vo arklio pririšimui.

Tos statulos vaizduoja 
negrus su šypsenomis, 
nuolankiu sveikinimu 
vo ponams...

lyj, tai visai patogu
žiuoti štai kaip: Dorchester^ 

j iš Ashmont stoties į Brockto- 
■ ną busas važiuoja du kartu į 
valandą — lygiai valandą ir 
pusę valandos. Išlipt Ames 

i gatvėj. čia Lietuvių Tautiš- 
! koj užeigoj galimą pašaukti 
! taxi: nuveš Į pušyną 5 as
menis tik už 50 centų. (Su- 

, prantama, ir vieno pigiau ne- 
taipgi 
jis at-

Aist

veža.) Grįžtant namo 
galima pašaukti taxi, ir 
veš iki busų linijos.

Kai- 
kad 
lai-

Ir štai mes vietoje.

Koks skirtumas! Tylios 
senų klevų, kaštonų ir

jaunesniu ir senesnių, ągU(jjų pavėsyje skęstan-
čios gatvės. Iš abiejų pu
sių iš pirmo žvilgsnio tik 
sodai, bet .antras žvilgsnis 
atidengia, kad užu medžių, 
tai;p medžių, namai.

Namai. Bet ką bendro 
jie turi su tą is, kuriuos 

į matėme Harleme? Vieno

Šiuo laiku sunkiai susir
go klubo ilgametis veikėjas 
ir jau 36 metus išbuvęs or
ganizacijos sek r e t o r i u m 
Juozapas Ivanauskas. Jo' 
ilgametis darbas organiza
cijoje yra didžiai nariu ver
tinamas, ir mariai didžiai 
užjaučia ir linki jam greit 
pasveikti. Laikinai jo dar-

su 
sa-

toje

ČIANG SAKO, SOVIETŲ 
KARO LAIVAI PLAUKIA

i Į HAINAN
Formoza. — čiang 

šekininkai pasakoja, 
; penki kariniai Sovietų
' vai plaukia į Kinijos salą 
! Hainan, ties kuria nese
niai įvyko susikirtimai tarpfc 

į Amerikos ir Kinijos lėktu
vu.

ĮSAKYTA DEPRTUOT ( 
DETROITO UNIJISTĄ ‘

Washington. — Teisin
gumo departmentas įsakė 

i deportuot Detroito gyven- 
1 toją Fred. J. Williamsą, 

gimtinį. Wil- 
ko-

Savaitę praleidau 
vietoje. Kitą pirmadienį 
radausi New Yorke, važia
vau autobusu prie savo 
įprasto laikraštinio darbo.

Buvo šešta valanda ry
to. Ankstyvo ryto auto
busai yra darbo įmonių au
tobusai. Prie kiekvieno Anglijos 
kampo autobuso laukia vy- liams apkaltintas už 
rai ir moterys, bet dau- ! munistiniai - unijinę veiklą, 
giausia vyrai, kurie su sa
vo maisto dėžutėmis po pa
žastimi traukia į darbą.

Jie važiuoją tuo keliu 
kiekvieną rytą, ir garsiai 
sveikinasi su autobuso vai
ruotoju. Jie juokiasi gar
siai, širdingai, persimeta 
juoką sukeliančiomis pa
stabomis.

Kokie savi, kokie mieli 
jie man atrodė, palydinant 
su tais, kurie gyvena savo 
luksuso rezervacijose! Kiek 
sveikesni dvasiniai, kiek 
doresni, žmoniškesni!

Tuo momentu jiems net 
norėjau atleisti, kad kie- 
no rankose randasi “Daily

New Delhi, Indija. — In- 
'dusai užėmė portugalų ko
lonijos miestą Dadrą, In
dijos pajūryje.

Puerto Riko gubernato
rius gavo savo kongreso 
leidimą užimti užstreikuo- 
tas prieplaukas.

I
News” arba Hearsto “Mi
rror,” nes puikiai žinojau,* 
kad tai jie yra medžiagoj 
kuri kada tai priims tiesoŠ 
žodį ir šuo juo pastatys 
naują pasaulį.

A. šilėnas.



Rašo SUSNINKŲ JURGIS
PRATARMĖ

Iki šių dienų nei man nei kitam lietu
viui, kuris domisi Lietuva ir lietuvybė, 
dar neteko matyti, kad kas nors būtų iš
tisai aprašęs Lietuvos išeivio arba išei
vis gyvenimo biografiją Amerikoje. Ir 
tuos kryžiaus kelius, kuriuos ne vienas 
mano brolis ar sesutė turėjo panešti, ir 
tas kančias, kurias mes mažiau ar dau
giau visi turėjome iškentėti, niekas dar 
nėra užrekordavę literatūroje.

Na, nėra abejonės, kad toks aprašy
mas būtų įdomus mūsų spaudos ir lite
ratūros skaitytojams, nes mes visi juk 
matome, kaip su kiekviena dienele nyks
ta ir mažėja, miršta senoji lietuvių atei
vių karta Amerikoje. Miršta ji taip, kad 
už kokio dešimties ar penkiolikos metų 

1 lietuvių eilės gal ti-ek praretės, kad var
giai išliks lietuvių spauda tokioje for
moje, kaip ji egzistuoja dabar Dėdės Ša
mo žemėje. Tokį aprašymą mūsų seno
ji k<^rta skaitytų su pasigerėjimu.

D/ja, tokio aprašymo autoriaus iki 
šiol vieatsirado.

Štai kodėl aš pasimojau tai atlikti, 
užpildyti šią spragą. Bet, ar man pa
vyks?7 Čia tai jau kitas klausimas, ku
ris ne man spręsti. Pradėdamas šį ra
šinį aš esu pasiryžęs jame atspindėti ti
krą ateivio istoriją, ir turiu vilties, kad 
tą atsieksiu. Turėdamas mintyje, kad 
siekiant patiekti rim,tą biografiją auto
rius turi pradėti nuo pačios pradžios, 
kas reiškia, nuo pat lopšio, aš tą ir pa
dariau. Šio veikalo vyriausias charak
teris yra Jurgis Ritinėlis, kurį skaityto
jas matys toliau pažymimą kaip Jurgis 
arba Jurgis‘R. Tai bus — vieno Lietu
vos liaudies sūnaus, išeivio, gyvenimo 
Amerikoje biografija. O jo gyvenimas 
yra labai įdomus ir aktyvus. Turiu vil
ties, kad šis aprašymas nekuriems tar
naus kaip pamoka, kaip reikia orientuo
tis žiauraus gyvenimo painiavose, kaip 
aplenkti išvengti tas klaidas, kurias iš
vengti galima.

Nes jaučiu, kad dar yra Amerikoje 
šimtai ir tūkstančiai lietuvių, kurie 
skaityfjj^mi. apie Jurgio.vargelius, rūpes- 

nepasisekimus), ir dideles permai- 
las vėliau 'link laimingesnio gyvenimo, 
raip veidrodyje matys ką žmogui reiš
kia apšvieta, pasiryžimas, kantrybė. Čia 
kaitytojas ras visokių nuotikių ir net 
!ragikomedijų, kurios tik dėkui apšvie
ti tikromis tragedijomis netapo, kaip 
tokios nebuvo įvykdintos gyvenime, ku
lių gyvenime nuo gimimo iki grabo len
tos negalima išvengti.

Daugiau ar mažiau visi ateiviai turė
jo nukentėti, panešti. Taip, vieni dau
giau, kiti mažiau, bet kad teko visiems, 
to niekas užginčyti negali.

Kadangi mes visi darbininikų klasės 
sūnūs ir dukros, keliaujanme plačiu bet 
labai erškėčiuotu grubiu gyvenimo ke
liu, kurį mums skyrė pasaulio valdovai, 
galiūnai, “išrinktieji”, kurie neužmirš
dami savęs yra pasirinkę laimingiausią 
vietelę šioje ašarų pakalnėje; kadangi 
tai jie, kurie tikisi ir kitame pasaulyje 
nukeliavę tiesiai prie dangaus sosto būti 
laimingesni, nes, kodėl ne? Juk, jie vi
suomet buvo laimingiausi....

Tad, kadangi, kaip sakiau, mes esame 
liaudies sūnūs ir dukros, daugelis brolių 
ir sesučių vargo žmonelių, kartais neten
ka l^ntrybės vilkti pernelyg sunkią gy
venimo naštą — suklumpa po ja... ir tra
giškai žūsta. Žūsta pirmiau negu jis 
arba ji galėjo ko nors geresnio atsiekti, 
sulaukti, dagyventi. Taip ir Jurgis R. 
kartą buvo suklupęs... išvarytas iš kan
trybes. Bet neilgam: tuoj atsistojo, ap
sižvalgė... ėmė vėl vos pavelkamą naštą, 
ir danęšė iki pat galui, toli palikdamas 
tuos, kurie jį norėjo sutrempti po savo 
kojomis.

Bet Jurgis dar ir šiandien tebegyvena 
našų linksmą gyvenimą ir nori gyventi 
kuoilgiausiai ir darbuotis dėl tų, nelai
mingųjų, dėl apšvietos tų savo brolių ir 
senučių, kurie dar klaidžioja išnaudoto
jų apgauti nežinystės pelkynuose,
anie, kurie geidė Jurgį pražudyti, jau 
gal nei vieno nebėra ant šios ašarų pa
kalnės.

• fNa, o jei Jurgis kaip tik atvykęs ' iš 
Lįttuvos nebūtų gri-ebėsis apšvietos, 
mokslo, gerų progresyviškų mokslininkų 
k^ygHfbci brošiūrų, tai gal jau seniai jo 
.kaulinai būtų patrašę Amerikos žemelę. 
J:\9io rašinio įvykių laikotarpis yra nuo 
1904 iki 1952.

O

Sekamos eilutės, “Kelionė į Ameriką,” 
yra sukurtos visai nežinomo autoriaus. 
Aš jas radau iškarpoje vienoje knygoje 
savo archivėlio. Nėra pri-e jų datos, nei 
kuriame laikraštyje jos tilpo. .Kiek at
menu, kad gal jas esu iškirpęs iš “Lais
vės” bet, kadangi jos taip puikiai para
šytos kadangi jos yra visų išeivių dva
sioje, tai jas dedu savo kūrinio pradžio
je, su šita giesmele ir prasideda mano 
kūrinys “Išeivis”. Dedu jas neprašęs 
niekeno leidimo, bet tikiu, kad nei re
daktoriai nei skaitytojai manęs nepa
smerks.

KELONĖ Į AMERIKĄ

Užaugau Lietuvoje, pas savo tėvelius, 
Išėjau vandravot, sau laimės paieškot.

Iš namų eidamas, graudingai verkdamas,
Parpuoliau ant kelių, bučiavau kryželį.

Einant man pro duris, durelės girgždėjo, 
Sušuko motutė, — mieliausias sūneli...
f Eidamas pro kiemą žiūrėjau pro langą,

Tėvelis-seneli.s, močiutė alpstanti.

Einu pro darželį, pamatau seselę:
Oi, broli, broleli, tu rasi vargelį!

Einu pro svirnelį, gal mano broleliai, 
Negirdi, nejaučia, kaip skauda širdelę.

Einu pro stonelę, sužvingo žirgeliai, 
Nereiks man kinkyti, su jumis važinėti.

Išėjau pro vartus, žiūrėjau dar kartą, 
Išvydau tėvelius žegnojant keleivius.

Važiuodamas keleliu su savo rieteliu, 
Gailingai žiūrėjau, tėvynės gailėjau.

Nuvažiavau keliu į Šiaulių miestelį, 
Pas vagzalą sustojau ir tenai žegnojau

BažnyČias, kunigus ir visas gimines,
Ir visą Lietuvą, kur augau, kur buvau.

Mašinon sėsdamas, gailingai verkdamas, 
Atgalios žiūrėjau, Lietuvos gailėjau.

Mašina sujudo, man širdis nuliūdo,
Greitai pasijutau šalelėj vokiečių.

Nuėjau ant kranto, pamačiau akrutą,
Man širdis nuliūdo, kaip ant baisaus sūdo.

Susėdom akrute iš visur surinkti,
Daug buvo prūsokų, lietuvių, paliokų.

Gilumas vandenų, platumas marelių, • 
Gal laimės nerasim, ant marių pražūsim?

Jau nėra čia kapų, bažnyčios, kunigų, 
Sirenos užgiedos, o žuvys palaidos.

Ein vilnys kaukdamos, akrutą supdamos, 
Nėr baimės didesnės, nėr mirties baise

snės.

Maldelės užmirštos ten bus atimtos, 
Visokios giesmelės, švenčiausios panelės.

Užėjo ant mįslės Aušros Bronio Panelė,
Kad sudus darytų ir audras stabdytų.

Už dienų dvylikos pribuvo Naujorke,
Te. Dėtim Laųdamus giedojom džiaugdamies.

Hobene .sustojom, po miestą vaikščiojom,
Amerikos mados ten pirkau sau rūbus.

Pabaigėm kelionę, daineles dainuoti,—
Amerikoj mįslys, kaip duoną reik pelnyti.

Išėjau į miestą, Naujorką pagirtą,
Sudiev dabar visiems, gal nepasimatysim.

Išėjau ant farmų, prie prakeiktų karvių,
Nežinau ką daryt, žad’ mane išvaryt.

Motina mieliausia, iš grabo kėlusi, 
Per mares atplaukus į Lietuvą šauks.

I-m'as SKYRIUS

Šitame mūsų margame pasaulyje vis
kas pranyksta kaip dūmai: Žmonės, ku
rie šiandien gyvena, rytoj sau randa vie
tą kapuose, o jų vietas po mirties užima 
kiti; kur dabar miestai ir kaimai, apgy
venti milionais žmonių, po kelių tūkstan
čių metų rasis nykios tuščios dykumos, 
tuo tarpu, kai, kur dabar žmonės aria 
ir akėja laukus, purena motiną žemelę, 
kadaise radosi tankūs neperžengiami 
žmogaus nepaliesti miškai. Tai taip šios 
žemelės mainosi rūbai, tai taip keičiasi 
josios veidas.

Taigi, matant tas visas pakaitas, tą 
nepastovumą, žmogui rodosi nereikėtų 
būti prisirišusiam prie nepastovios že
melės ir skaityti viską nepakeičiama. 
Bet nors taip gali sakyti mums protas, 
kitaip byloja jausmai: žemelė, kurioje 
mes esame gimę ir kur augome ir sen
stame, mums brangi, nuosava ir miela; 
mes mylime ją kaip vaikai savo motiną 
myli, ir jei mums tenka nuo jos atsiskir
ti ir i tolimą šalį vykti, mums ašaros 
rieda iš akių ir širdį spaust-e spaudžia, 
kad ją ir nuraminti sunku.

(Bus daugiau)

| $10,000 Fondo Eiga San Francisco, Cal
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai: 
Grandpa, Richmond Hill, N. Y. ___
Rėmėjas, Kearny, N. J.......................
Jonas Waznys, Richmond Hill, N. Y. . 

Onutė, New Jersey............. ............
J. W. Stankus, Center Valley, Pa. . 
Viktorijos Keršulienės atminčiai,

Worcester, Mass. ........................
Mike Lawrence, Brooklyn, N. Y. ... 
A. Abromaitis, Brooklyn, N. Y.........
K. Milinkevičius,-Brooklyn, N. Y. ..
V. Milišauskas, Bloomfield, N. J. ... 
A. Tenis, Brooklyn, N. Y. .C...........
M. Gružinskienė, -Rumford, Me..........
J. Vaznis, Rumford, Me. .................
Brooklynietis ...................................... .
Marcelė Subačienė, Thomas, W. Va.

5.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

pa-Klaidos atitaisymas: Paskutiniame sąraše buvo 
žymėta, kad gauta $25 nuo Laukūviškio — turėjo būti 
Laukuviškis, Stratford, Conn., $20.

Klioštoriaus apeigos f

Iš anksčiau gauta $8,129.47. Dabar įplaukė $73.00. 
j Viso iki šiol gauta $8,202.47.

Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau išspaus- 
! dinti, už dovanas ir laukiame paramos iš platesnių ma
sių fondo užbaigimui.

35 metų dienraščio sukakties proga gerokas būriu- 
kas aukojo po $35.00. Rodosi, dar galėtų rastis ir dau- 

j giau galinčių aukoti po tiek. Pagalvokite apie tai, prie
deliai, bet jau greit galvokite, nes fohdą turime baigti 

1 su rugpjūčio 15 diena.
Laisves Administracija

Reuters žinių agentūra iš 
Cuttack, Indijos, liepos 20-tą 
dd. 
n i a

pranešė, kad Įniršusi mi- 
žmonių bandė nulinčiuoti 
prasikaltėlius šventus vy- 
kurie pasižadėję barbariš- 
meilės apeigose su apra-

doros

tituicijos. Jei turėčiau galią, 
tai pasiųsčiau perkūną su de
vyniais žaibais ir pavergčiau 
jį pelenais. O tokių 
namų yra daug.

Barborą Ubrik 
klioštoriaus skiepe

“apvalius save nuo 
geismų.”
apsišaudant suareš-
klioštoriuje praeitą

rus, 
kos 
gainiotomis jaunomis moterį

i mis, idant 
' žmoniškų

Policija 
i tavo juos 
! sekmadienį ir laiko be jokios 
kaucijos iki 2-ros d. rugpjū
čio teismo. Pastatyta daugiau t 
policijos apsaugoti tuos kali
nius, prostitutus, nuo sukihv 
šių vietinių -žmonių.

Policija atidengė bjau'rų ves- 
tą gyvenimą “meilės vergės”, 

1 18-kos metų gražuolės, vienos 
iš devynių patraukiančių jau
nų moterų, rastų klioštoriaus 

j giliam labirinte, painiavoje.
Šventą vyrą, prostitutą, 

mergina patraukė savo gražu
mu, kuri rinko dovanas vieti
niame bazare. Jis jai patarė 
paklausyti jo pamokslų, mo
kinimu ir nusiviliojęs tolimam • ' I • v 1 • •i raiste išdorino ją.

Vėliau tą merginą 
privertė būti mokine (disci- 
ple) klioštoriaus “meilės ko- 

i plyčioje,” kur vyrai ir mote- 
! rys visi nuogi vaikščioja, išski
riant tik tą laiką, kuomet 
būna duodamos apeigos. Ko
kios apeigos, nepasakom^.

Geria vyną iš žmonių 
kaukuolių

Vyrai pasirėdę Strėnų rū
buose, pasiūtuose iš tigrų ii 
leopardų odų(skurų) moterys 
apdengę šlaunis tigrų odos pa
siūtu rūbu su aukštomis odi
nėmis kepurėmis.

Saulei .leidžiantis, zokonin- 
kai geria vyną iš žmonių kau
ku olių ir šokas su jėtimis ir 
kardais aplinkai troną savo 
70 metų seno aukšto kunigo 
Paglababa.

Pagal jo patvarkymą, įėję 
palociuje (court) devynios 
vergės merginos žemai nusi
lenkia prieš tą aukštą kunigą. 
Jis pasivadino save jų dievu 
ir ,asmeniškai nusivedė jas j 
meilės orgijas.

Policija sakė, kad išskyrus 
tą 18-kos metų merginą, kitos 
moterys yra liuosnorės moki
nės (disciples), dukterys vie
tinių valstiečių, atiduotų klioš- 
toriun, tikint, jog teiki gestai 
duos šventus palaiminimus jų 
tėvams.

Sunku pasakyti, kiek ims 
metų išnaikinti tokį negirdėtą 
žmonių tamsumą, o jis vistiek 
kada nors bus prašalintas.

Matote, iš laukb dClio&torius, 
o viduje urvas, lindynė pros-

Austrijos 
iškankino 

21-mus metus. Ji ten bebūda- 
ma akių šviesos neteko. Ją : 
maitino lupynomis ir kitokio
mis išmatomis tik todėl, kad 
ji nepasidavė klioštoriaus 
aukštam kunigui išniekinti sa- , 
ve).

Bus daugiau 30 metų atgal, 
viena Chicagos lietuvė mote
ris verstinai nusiuntė kliošto- 
rjun savo jauną dukterį, ma
nydama,jog ji ten būdama 
taps šventąja asaba.

Dukrytė, gavus pirmą pro
gą pareiti namo, motinai pa
sakė :

—Dabar tu eik mano vie-, 
ton, aš daugiau ten negrįšiu. 
Mano jaunystė ir dora man 
brangesnė už viską!

Motina tą išgirdus, stulpu 
akis pastatė. Vėliau savo kai- 
minkom pasage, kad jei kas 
nors kitas būtų sakęs, kas de
dasi klioštoriuje, ji nebūtų ti
kėjusi, bet dabar jos tikra 
duktė sako, šlykštu žmonėms 
pasakoti

spėka

J. N.

. PARSIDUODA NUOSAVYBE I X
1 . ® .

PELNINGAS BIZNIS
Apskritiem metam ir vasarojimui 
{rengimai labai patogioje vietoje ir 

per ilgus metus išdirbtas biznis, 
nešantys stambias {eigas.

Motei ir Trailer Park; 4 Over Night 
Cottages, išrendavot os, apskritiems 

metams, apartmentai, 4 rūmai, 
grocery. Platus frontas prie - 

busų linijos.
Pardavimo Priežastis— 

Mirtis Šeimoje
įnešimas $20,000. Savininkas palai* 
kys 
nes

4«
4*
4»

4<
4*

; mortgičių. Kreipkitės tuojau, 
del minėtos priežasties turime 

greit parduoti.
FRIENDLY INN CABINS 

AND TRAILER CAMP 
Old Route 22 & 28, 
North Branch, N.. J.

Telefonas Sommerville 8-7251 
(1^7-151)

4#

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

Apie Išleistuves.

$11.00 
...'. 10.00 

...... 5.00 
....... 5.00 
.... 5.00

žiavimo rugp. 8 d. pas draugą 
Šlegerį, Napa, Calif.

Lankėsi Draugai Yuriai

Gerai žinomi drg. Yuriai iŠ 
Chicagos atvyko į Los Ange
les aplankyti savo dukrelę 
Nancy, ten pasisvečiavę po
rą savaičių, vyko į Seattle, 
Wash. Tad užvažiavo aplan-’ 
kyti San Francisco vieną die
ną, antrą dieną pabuvę San 
Leandro, vėl leidosi į tolimes
nę kelionę. Manau, kad jau 
sugrįžo atgal į Chicagą,

Drg. Yuriai, laisdami savo 
vakacijas, sykiu apsižiūrėjo ir 
gyvenimo vietų, nes esant pro
gai, mano kada nors apsigy
venti Kalifornijoj.

Sfaagu pažymėti, kad gavo
me progą pasimatyti ir pasi
kalbėti su dd. Yuriais i? jų 
dukrele, Nancy Gorden. Labai 
simpatiški draugai, malonu/ 
kad ne pasididžiavo apsilan
kyti pas mus.

Nors jau ilgokas laikas
I kaip mes turėjome surengę i
■ Elzbietai Vilkaitei išleistuves, i 
j bet kad dar tas nebuvo spau- 
i doj pažymėtas, tai čia nors
trumpai noriu pabrėžti. Kaip 
daugumui m ū s ų kolonijos

■ lietuvių yra žinoma, d-gė Vil
kaitė iš profesijos slaugė, ji

' buvo atvykus iš Brooklyno į 
1 San Francisco, išgyveno apie 
! 15 metų, dirbdama slaugės 
į darbą. Nors jai nevisuomet 
! laikas buvo patogus dalyvauti 
j '^eikime, bet veik nepraleisda- 
' v o mūsų parengimų, ir ret- 
i karčiais lankydavo organiza- 
I ei jų susirinkimus.

Šį pavasarį ji išvykus atos- 
togųlaiku į Bostoną, ir ten pa- 

l buvus trumpą laiką, susidrau
gavo su Dr. John Repšiu, ir 

1 sumanė galutinai apleisti mū- 
i su “šiltą” Kaliforniją. Mūsų 
' Eavo organizacijos narės, su
rengė jai gražias išleistuves 
birželio mėn. 2 O-tą dieną ! 
su skaniais pietumis ir kitais 
įvairumais. Į išleistuves bu
vo atvykę svečių ir viešnių iš 
mūsų kaimynystės miestų! 
taipgi turėjome viešnią d. A. ! 
Ziksienę, chieagietę, jos du
krelę ir jos anūkę. Mūsų 
draugės moterys sudainavo 
daug gražių dainelių. Dauge- 

i lis tų dainų buvo Įrekorduo- 
ta į juostelę (tape recording

• machine), kurias d. Vilkaitė 
nusivežė į Bostoną dėl ilgos

: atminties. Prie užbaigos išleis-
i tuvių, buvo jai įteikta graži 
j dovanėlė nuo mūsų kolonijos 
j lietuvių draugių.

Draugė Vilkaitė birželio 25 
d. vakare sėdo į lėktuvą ir už 

1 desėtko valandų buvo Bostone.
Liepos 10 d. Įvyko Dr. Rep- 

I šio suVilkaite vestuvės. Jie 
apsigyveno 4U5 Columbia Rd., 

| Dorchester, Mass.
Elzbieta labai 

visais sugyveno pas mus, ji 
visados linksmaus būdo ir pil- LMS festivalyje, 
na baikų, todėl tikiuos, kad ji 
ir bostoniečiams patiks ir 
draugiškai su visais sugyvens. 
Linkėju', kad ji turėtų linksmą
ii laimingą gyvenimą naujoj 
kolonijoj.

Apie Bendrą Pikniką

Tuo laiku mūsų Pabaltijos 
Komitetas sumažėjo, nes Finų 
organizacija sau veikia, o e$- 

: tonų org. mažai veikia, todėl 
mes likom tik latviai ir lietu
viai ir kol kas dar bendrai 
veikiame. Šią vasarą vietoje 
turėti viešą pikniką turėjome 
tik draugišką išvažiavimą 
Santa Cruz apielinkėje per 

j porą dienų, nes latviai mėgs- 
| ta atžymėti “Jonines’’ šventes, 
I tai ir lietuviai tarėjom sykiu 
Į švęsti latvių papročius, žino- 
j ma, gerai, linksmai laiką pra-

Alvinas

iš pirmo pusi.)
jų svetingumu, jų

svečius maloniai
Jie šau-

(Tąsa 
džiuojasi" 
mokėjimu 
pasitikti ir priimti,
niai pasirodė su svečiais, at> 
vykusiais į LDS seimą. Jis 
mus užtikrina, kad jie taip 
pat laukia ir ruošiasi nuošir
džiai priimti menininkus, su- 
vykusius į Lietuvių Meno Są
jungos festivalį. O festivalis 
Įvyks spalių 12-17 dd.

Aš net pradedu prisibijotu 
ką bedarysime Richmond 
Hillėje, kai tiek daug iš čia 
išvyks i' minėtą festivalį. Jau 
tikrai žinoma, kad iš Laisvės 
štabo tikrai vyks net du žmo
nės,- o gal dar ir trečias pa
klius, O su kuriuo tik me-

gražiai su į nininku pasikalbi, kiekvieno 
galva pramušta’’ dalyvauti

Tai gerai, tai gražu. Bet 
svetingiesiems čikagiečiams 
bus gražaus darbo juos visus 
aprūpinti ne tik nakvynėmis, 
bet gal dar ir pusryčiais!

Jei jus norite parduoti na-

vėje, parduosite greit. Už pa* 
skelbimą kaina žema.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS*

4

426Laf ayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

»Montello, Mass.7 j gražaus pelno, ir bus paskir-
Rugp. 8 d., Liet. Taut Namo Par-: ta geriems reikalams. ( 

kc {vyks 
Apšvietos 
dieną.

i ta geriems reikalams.
piknikas, rengia Moterų i Dabar oaklandiečiai’ vėl
Kliubas. Pradžia 1 vai. j rengjasį prje draugiško išva-

Rengimo Komisija. • ....... . »■1 1 ' i

4<
Ideališka Vieta Vakacijom
Šią vasarą praleiskite savo vakacijas gražiai 

apšviestame

i

4*
Atlantic City, N. J.

Apvaikščiokite Jo 100 Metų Sukaktį

Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū
sų porčių; taipgi matysite -op! fųaui ftis ū;Į5[ tpSnvp 
mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo svečių namuose.

4*
& • 

4* 
T

Su Virtuvės Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

Tuojau Užsisakykite Vakacijom Vietą Pas

VIOLET RAKTIS
125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.

Telefonas 5-2338
*

3 psi.—Laisvė (Liberty)- Antrad., Rugpjūčio (Aug.) 3, 1954
I



Republikonų lyderis 
jau būsiąs tyras

Republikonų partijas nacio- 
nalio komiteto narys Sprague 
sakosi pardavęs 3,000 lenk
tynių savininkystės šėrų. Tie 
buvę paskutiniai.

Sprague, Nassau apskrities 
republikonų lyderis, pernai 
padarė nemalonumo savo ko
legoms republikonams. Gu
bernatoriui Dewey “bevalant 
lengtynes nuo gemblerių,” ne-

i Kritikavo kongresmaną NEW YORK

į Rockaways išplovė 
krūvą negyvą žuvų

Praėjusią savaite vilnys ... 
! nešė ant kranto į Rockaway 
Beach krūvas negyvų žuvų. 
Parkų Departųiyntas pasiuntė 

’ būrį darbininkų ir sunkveži
mius nuvalyti pajūrį.

tyčia iškilo aikštėn,kad i)- sa
vieji patys aukščiausieji įdė
ję pirštą į gemblerystės pajų.

'Tarpe eilės kitų, buvo ir J. i 
Russell Sprague.

Kada tas iškilo aikštėn, 
liūdymas Moreland Aktu va
dovaujantis vydytuose tar
dymuose, Sprague prisipažino, 
kad’jis ir jo šeima į tas lenk
tynes turėjo įdėję $2,000, o i 
jau atsiėmė apie $500,000. Pi-. 
r.igus sudėjo “laimės” ieškan
tieji žmoneliai ir nedamokėti 
lenktynių darbininkai.

Skelbiama, kad paskiausius 
3,000 šėrų jis pardavė po 
$75 šėrą ir kad už juos gavo 
$225,000. Parduoti turėjo, jei 
norėjo pasilikti politiniu lyde
riu. Mat,po įvykusios žmogžu
dystės prie Yonkers* lenktynių 
tapo patirta, kad daug valdi-

is-

Prieš kiek laiko panašiai
daug žuvų išgaišo valdiniame 
žuvims veisti prūde, Long
Island, 
dėl karšto oro. 
kad žuvims būtų 
daug karšta. Bet 
smarkinęs augimą 
gančios specifiškos žolės/ 
ri sugėrė visą vandenyje

i mą oksigeną ir dėl to žuvelės 
užduso.

Ar ir Rockaway pajūrio 
žuvų mirties priežastimi bus 
buvę karščiai ir žolės, dar ne
teko patirti.

veisti prūde, 
Buvo aiškinama, 

Ne dėl

dugne

Iš Aido Choro veiklos Protestuoja prieš 
karo kurstytojo 
ęarbinima čionai

ž.iemos ir pavasarinis sezo- 
' ras užsibaigė. Choras pasiėmė 
j liepos ir rugpiūčio menesiais 
i atostogas, pasilsiui. Atostogos 
: užbaiga irgi jau netoli.

Paskutinę 
choras davė 
Sudainuota

i po vadovybe
Praėjusį

programą Pretorius

Prašo naujo teismo

jog I 
to, i 
per ! 
pa- i 
au- I 
lai- :

sc- 
pa- 

' siuntė majorui Wagneriui pro- 
! testą prieš oficialį sveikinimą 
| i]’ svetinimą čion atvykusio 
I S. Rhee. Tam pietinės Ko
pėjos diktatoriui oficialis gar- 

ren-

American Labor Party 
Morris Goldin

ninku / susirišę su lenktynėse
sugriebiamais milžiniškais pel- ' jr svetainėje, Groat Neck 
nais. Kilo skandalas. Tada i 
leido įstatymą, kad partijų 
politiniai lyderiai negali būti
1 en kty n i ų savin i n k a is.

keletas dainelių
Mildred Stensler 

sezoną choras at 
liko daug darbų : naujų daine 
lių išmoko, naujų narių gavo, Į bingas susitikimas buvo
pramogų surengė. Į giamas rugpiūčio 2 dieną.

Choras yra pasimojęs daug į 
darbų atlikti ir ateinantį se
zoną. Pirmas — daugiau gau
ti naujų dainininkų sustiprini
mui choro. Yra jau pasižadė
jusių. Be abejonės, jie ateis 
į pagalbą surengimui ko nors 
didelio ir gražaus artėjančia
me sezone.

Aido Choras dar turės vasa
rinį parengimą, tai pikniką. 
Jis įvyks rugpiūčio 29 d., sek
madienį, Kasmočių sodelyje,

Rhee tik šiomis 
i dienomis atvirai šaukė už tre- 
j čia jį pasaulinį karą pradedant 
jį prieš Kiniją, Goldinas tokį 

karo kurstytojui pa- 
pavadino “papikti- 
veiksmu. Ragino tą 
priėmimą atšaukti.

Darbiečių vadai ruošiasi 
ikon kelionėn

| lionė susieta su jų nuomo
ne, kad artimesnis pažini
mas naujosios Kinijos pa
dės jiems sveikiau orientuo-

L.I.
; Tikrai. bus didelis ir gražus 
piknikas: su dainų ’programa, 
muzika, šokiais ir visokiais ki
tokiais palinksminimais.

Sumanyta atvėsus orui su
rengti koncertą ai’ gal veikalą 
suvaidinti ir bus ivygdyta. 
Yra išrinkta komisija tam dar
bui atlikti. Ji susideda iš meni
ninkų ir specialistų tokiam 
darbui dirbti. Ji prirengs ką 
nors gražaus, vertingo publi
kai palinksminti. Lauksimo.

nuo savo

pareiškė, 
vykdoma

' Sakoma, kad ne tik Chur
chill, bet ir tūli Amerikos 
aukšti pareigūnai labai su
sirūpinę pažadėta Britani
jos Darbo Partijos lyderių 
kelione į Kinija ir abelnai 
Tolimuosius Rytus. Matyt, 
yra dedamos didelės pastan
gos jų kelionę sulaikyti, juos 
paveikti, kad jie 
žygio atsisakytų.

Betgi Attlee 
kad kelionė bus
gyvenimam nepaisant viso
kių kalbų. Kaip žinia, apart 
Attlee, kelionėn ruošiasi ki
ti šeši darbiečiai, kurių tar
ne randame kairiosios dar- 
biečių frakcijos lyderį Be- 
vaną. Kiti penki delegatai 
mažiau težinomi.

Pasikalbėjime su laikraš
čių korespondentais Attlee 
davė suprasti, kad jie lėk
tuvu skris per Maskvą ir 
ten sustos. Jis turįs vilties, 
kad Maskvoje darbiečiams 
bus sudaryta proga pasikal
bėti su Malenkovu ir kitais 
Tarybų Sąjungos pareigū
nais. Apie ką jie ten kal
bėsis, jis nepasakė. Abelnai, 
sakoma, šita darbiečių ke-

klausimais.
Spaudos korespondentams 

Attlee papasakojo ir dau
giau dalyku. Jis paneigė 
tuos, kurie kalba, kad dar- 
biečiu vadai galėsią matyti 
Kinijoje tiktai tai, kas jiems 
bus parodvta. Attlee esąs 
senas politikierius, jis pa
našius triksus žinąs, todėl 
jeigu kas ir norėtų iam akis 
nnmuilinti, nenavvktų. Jis 
dar nematęs Kinijos žinąs, 
kad Kimios komunizmas 
turis skirtingų ypatybių nuo 
Tarybų Sąjungos komuniz
mo. Jis sako., kad Kinijos 
komunizmas kietai susietas 
su atbudusiu kinu naciona
lizmu. Jis norėsiąs šioje 
kelionėje patirti, ar dabar
tinė Kiniją turi noro vieš
patauti Azijoje, ypač piet
rytinėje ios dalyje.

Jei paskutinėmis dienomis 
planai nepasikeis, tai dar
biečių delegacija išlėks Ki- 
nijon rugpiūčio 9 diena. 
Kelionė paims keletą savai
čių. Salietis

pamoka

Kurie esate psižadėję įstoti 
į chorą, ar galvojate apie tai, 
malonėkite įsitėmyti, kad pir
moji po atostogos
Įvyks rugsėjo 10 d., 8 vai., Li
berty Auditorijos 
Roome. Po to kas penktadie
nio vakarą įvyks pamokos to
je pat vi e toj'e.

Turiu pažymėti, kad į cho
rą gali įstoti visi, kas tik my
li dainos meną ir pažangą, 
neskiriant amžiaus nei žmo
gaus įsitikinimų.

Daug žmonių sako: “balso 
neturiu.” šitoks manymas — 
neteisingas. Mes visi biskį ga
lime dainuoti, nereikia turėti 
Karuso' balsą. Mes visi žinome, 
kad 20 balsų, tai jėga, nors 
jie būtų ir maži. Tuos balsus 
Palavinus, pasimokinus, sve
taines langai sudreba nuo dai
nos. Prie to, padidėjęs choras 
gražiau atrodo. Ūpas pas cho- 
piečius sustiprėja.

Reikia mylėti dainas, 
ir pasiryžimo 
limybės ateiti 
rasti.

Muzikos

noro 
dainuoti, o ga- 
i chorą galima

Pasirašęs sutartį, su Amerika.
Pakistanas įžeidinėja Sovietus

Aido Chore yra linksma dai
nuoti. Mūsų vadovė yra labai 
linksmo būdo ir mus visusi pra
linksmina. Nors kuirie ateina
me. nuo darbo pavargę, biskį 
susiraukę, bet suėję i chorą 
jaučiamės k(aip gražioje, ma
lonioje savoje šeimynoje.

Pasimatysime rugsėjo 10 d.

- New Yorke susidarė komi
tetas gelbėjimui nuo mirties 

į3 portorikiečių jaunuolių, nu
teistų mirtin. Darbo dalyvauja 
ir American Labor Party vie
tinis skyrius.

Jaunuoliai buvo nuteisti 
kaip žmogžudžiai. Tačiau Pū
dymuose prieš juos buvę prieš- 
ginybių, neaiškumų. Be to jie 
teisti kongrese įvykusių šau
dymų atmosferoje. Yra nuo- 

j žiūrų, kad jie galėjo tapti nu
teistais būdami nekalti. Dėl to, 
reikalauja jiems naujo teismo. 
Sako, 
juo

jog naujo teismo reikia 
daugiau/ dėl to, kad du 

nuteistųjų yra nepiliečiai, 
16 ir 17 metų. Jų apgygė- 
nurodinėja, kad to am- 

b ai ti e j i prasi kaltei i a i

tik
i iai I v .I ziaus
'niekada čia nebuvo žudomi.

ponas 
į ‘pre- 
tuojau 
N u me- i ;

oficiali 
siti k imą 
nančiu” 
oficialį
Jis sakė:

“Tas priėmimas darosi spe
cialiai atpriklus kai jis vykdn- 

' mas tiesiog po to, kai 
i Rhee begėdiškai šaukė
ventyvį’ karą, kuris

I padarytų mūsų miestą
rio Pirmo taikykliu atkeršiji
mui” . . .

“Jūsų svetingas priėmimas 
i tokio žmogaus teikia tepalo 
malūnu/i tų,kurie stumtų mūsų 

[šalį į saužudišką karą 
i Goldino pareiškimas.

sako

j Susižeidė darbe
Užlipę ant pastolio taisyti 

keltuvą, trys vyrai nukrito 30 
pėdų keltuvo olon pastate 343 
W. 34th St. Jie visi diirbo 
Westinghouse Electric Elec
tor firmai, kuri ten vykdė dar
bą. Visi nugabenti į ligoninę. 
Vienam sulaužyta koja, kiti 
du gal būsią tik paviršutiniai 
apžaloti.

New Yorke suimtas. 26 me
tų vyras, vedęs ir kūdikio t&- 
vas. Dvi moterys kaltina jį, 

Į kad jisai jas prievarta įsiva- 
■ ręs į butą grasindamas šauti 
i ir išprievartavęs.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.
D. S. 13 kuopos susirinkimasL.

įvyks ketvirtadieni, rugp.-Aug. 5 d., 
prasidės 8 vai. vakare, Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic Avė.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes jis yra svar
bus todėl, kad bus delegatų rapor
tas iš L.D.S. 1 I-tojo seimo. Taipgi 
kuriems laikas užsimokėti duokles, 
malonėkite tą atlikti šiame susirin
kime. —Komitetas.

(149-150)

BROOKLYN, N. Y.
1-nios kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, rugpiūčio 3 d. Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje, 
Union Avė. 
lyvauti, nes 
legatai duos

LDS

280
Visi nariai kviečia da- 
šiame susirinkime de- 

raportus iš LDS Seimo.
Valdyba.

(148-149)

už atidavimą šalies 
torto kompanijoms

Vito Marcantonio, nepri
klausomas kandidatas į kpn- 
gresmanas New Yorko 18-me 
distrikte, kritikavo dabartinį 
to distrikto kongresmaną Do- 
navaną. Donavanas balsavo 
už bilijonus dolerių kainavu
sių atominių išradimų atidavi
mą; privatinėms stambiosioms 
kompanijoms.

Marcantonijus kritikuoda
mas pareiškė:

“Reikšmingiausia tai, kad 
James G. Donovan buvo vie
natinis New Yorko miesto de
mokratas, kuris balsavo už 
priėmimą biliaus, atiduodan
čio atominę pajėgą 
niams interesams be 
liavimo jų pelno.”

Marcantonijus sako, 
lietija turi teisę žinoti 
stovi tuo klausimu kiti demo- Į 
kratų kandidatai:

“Buvo pareikšta, kad tai yra 
svarbiausiu klausimu 1954 m. 
kongresiniuose rinkimuose 
tarp republikonų ir demokra
tų. Dėl to aš atsišaukiu į va
dovaujančius šio miesto demo
kratus pasisakyti, kur jie sto
vi Dpnovano klausimu. Ypa
čiai į vadovaujančius siekėjus 
demokratų nominacijos Į gu
bernatorių — F.D. Roosevelt, 
Jr., Averill Harriman ir Ro
bert F. Wagner.

“Toliau, klausiu, kur stovi 
senatorius Lehmanas kas lie
čia Donovaną, tariamąjį demo
kratą, kuris šiuo svarbiu klau
simu balsavo su republikonų 
partija...’”

Marcantonijus toliau nuro
do, kad kiekvienu1 kartu, kada 
kilo klausimas valstybės turto 
pasilaikymo valstybei ar ati
davimo privatinėms kompani
joms, Donovanas visuomet 
balsavo už kompanijas.

HELP WANTED—FEMALE

BARMAID
Pasitikima ir patyrusi. DieQ dar

bas. Kreipkitės: y
BILL’S BAR & GRILL
44-69 21st St., L. 1. C.

Telefonas:
RA. 9-9450

(102-193)

FINGERWAVER
Pilnai mokanti — ekspertas. Geros 
valandos, gera mokestis, linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

WELWYN BEAUTY SALON
58 Linden St., Great Neck, L. I. 

Tel. Great Neck 2-2260
(145-151)

REAL ESTATE

For .Rent

privati- 
kontro-

jog pl- I 
, kur '

5

Išnuomavimui Kambariai 
BRONX

Arti Bruckner Blvd.
gražus, šviesūs, oringi rūmai, sun

porch, didelis dinette, arti krautu
vių, transportacijos ir mokyklų — 
$110. Po 4 p. m. šaukite:

TI. 2-8654
(148-154)

BAYSIDE j
KITAS GERAS BARGENAfJ! 6 

I rūmai, pusiau atskirtas medin’is na
mas. Screen ir Storm langai.\Gesu 
šildomas. Pusė bloko nuo tranfSpor- 
tacijų. $8,300.
POKORA. Prie “Traffic Circle” 

34-45 Francis Lewis Blvd.
FL. 8-8788

(147-153)

ASTORIA
Kampinis grynų plytų namas, 7 šei
mų ir krautuvei patalpa.

75 rūmų apartmentai, prisideda 
krautuvei patalpa ir 3 rūmų apart- 
mentas. Užimtina 5 rūmų apart- 
mentas. Geros jeigos. Puikiausias 
pirkinys už $26,000.

LEWIS & MURPHY
95-88 Roosevelt Ave., 

Jackson Heights 
Tel. HI. 6-0100

' (146-149)

For Rent

DELICATESSEN STORE
Gera veikli vieta. Gaunamas apart- 
mentas. Galima pasidaryt gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina, 
mas. Savininkas išrandavoja abu, 
biznj ir apartmentą labai prieinamai.

Šaukite Savininką:
Tel. EV. 7-2012

' (147-149)

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtu

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Iškrito pro langą
Dvejų metų kūdikis iškaito 

. per langą iš trečio aukšto 283 
j Washington Ave., Brooklyne.
Motina valandžiukei nuėjus į 
virtuvę. Vaikas užsilipęs ant 
kėdės ir per ją pasiekęs palan
gę. Pavojingai susižeidė.

ELMHURST — SPECIAL!
2 šeimynų, mūrinis namas. Gali

ma užimti visą namą, du 5 kamb. 
apts.,, priskaitant 3 rūmų Ą)asemen- 
tą, viskas naujai išdekoruota. jMię- 
jum Sildqpia. 3 karų garadžiusTGe- 
ras pirkinys. Tiktai ’$19,500.

LEWIS & MURPHY 
HI. 6-0100

(149-151)

POINT
gesu šildomas '> 

iki subway* art

pri-Joseph P. McMurray 
siekdintas miestiniu Housing 
Authority direktorium.

CLASON

4 rūmų bungalow, 
Countrified, busas
mokyklų ir bažnyčių. Gerose sąly
gose.

Tel. TI. 2-1891
(149-151)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

1 221. South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

WESTCHESTER
17 akrų -i - - $3800 

8 akrai............$5500
38 mailės nuo N. Y. C.

Turi parduoti su nuolaida 
GOULD—CO. Tel. Peekskill 7-0084 

(149-154)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

VALANDOS: For Rent

Penktadieniais uždaryta

Karachi, Pakistan. — 
Padaręs karinę sutartį su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
Pakistanas uždraudė So
vietų Sąjungos atstovams 
keliauti plačiau, kaip per 
35 mylias nuo sostinės Ka
rachi; užgynė įgabenti bei 
pardavinėti sovietinius lai
kraščius ir knygas; už
draudė Sovietų diploma
tams net praeiti pro “apsi
gynimo” fabrikus ir kitus 
įrengimus, 
mą, kad 
atstovybės 
pasimatyti 
Pakistano
turės gauti 
leidimą.

Pakistano 
pat uždarė
Partiją, suėmė jos veikėjus 
ir suardė Rytinio Pakista
no vietinį seimą, kurin bu
vo išrinkta dauguma pro
gresyvių ir karinės politi-

kos priešininkų, — nors 
Rytiniame Pakistane yra 
dauguma gyventojų.

(Washingtono politikai 
giria Pakistano premjero 
Mohammedo Alio “drąsą” 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
smerkia Indijos ministrų 
pirmininką Nehru, kuris 
laikosi neutralės politikos 
siūlydamas amerikiniams 
vakarams susitaikyti su 
socialistiniais rytais.)

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

MEDUS
Su Lemonadu—

Tai Gėrimas Karščiuose

Išleido įsaky- 
jeigu sovietinės 

nariai norės 
bent su vienu 
piliečiu, tam 

jo valdžios

valdžia taip
Komunistų

New York. — Admirolas 
Jerauld Wright nuogąstavo, 
kad Sovietų Sąjunga taip 
sparčiai ugdo karinį savo lai
vyną.

Tokio. — Japonijos moks
lininkai kaltina hydrogenines 
amerikonų bombas už betvar
ki orą.

Kairo. — Slaptoji polici
ja suėmė day 23 asmenis 
kaip įtariamus komunis
tus.

Tuojau įsigykite medaus ir 
sveikatai .naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

Bitininko Končiaus Medus
KAlfcA $1.25 UŽ KVORTĄ 

t
Už PUSE GALIONO $2.50

Gaunamas
Laisvės Įstaigoje

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Vynai

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Dinners

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kainos tikrai žemos -/ullg valgio Ir patarnavimo gerumo.

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 
$30.00 
$27.5# 
$22.00

One
One
One

Room
Room

Day
- two double beds ----- $7.00
- one double bed, one single bed - $5.50
- double bed ------- $4.00

Rašykite ai; telefonuokite deb rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

PUIKIAUSIA VIETA DEL ŽYDIŠ-

KO DELICATESSEN STORE 

(HUB)
Prieinama Randa

Telefonuokite: C Y. 2-962A

Jamaikoje suimtas 20 metų 
vyrukas. Sakoma, prisipažinęs 
apiplėšęsi 4 ’ subway kasas. 
Paskutinė buvo nelaiminga, 
nes kasininkas vijęsis per visą 
stotį rėkdamas. Išgirdo jį 
policija. Plėšiką suėmė išbė
gant per stoties kitą galą.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

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

Buso su sunkvežimiu susi
dūrime Flushinge sužeisti 4 
asmenys.

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas-^o 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti,—pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje ! į

4 psl.—Laiavfi (Liberty)- Antrad., Rugpjūčio (Aug.) 3,1954




