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KRISLAI
Dr. Cort ir Dr. John.
Didmiesčio bėdos.
Dienraščio vajus.
Nors šioks toks smūgis.
Gali išprovokuoti.

Rašo A. BIMBA

ftierikietis Dr. Cort ir jo 
ž moji a atsisakė grįžti Ameri
koj, iš Anglijos. Jie pasirin
ko socialistinį kraštą, cecho- 
Slovakiją. Jie pasakė, kad jie 
/Amerikoje būtu šmeižiami ir 
persekiojami.

Tartum patvirtinimui šios 
jaunos poros nuomonės, pra
ėjusį pirmadienį tolimuosiuo
se vakaruose FBI suėmė ir 
įkalino dar septynis veikėjus.

Dr. Otto John, Vakarinės 
Vokietijos slaptosios policijos 
galva, perėjo Rytinėn Vokie
tijon.Jis sako, kad tik ten 
jis galės rimtai ir laisvai dar
buotis prieš prisikeliantį na
cizmą ir už Vokietijos suvie
nijimą.

Pabėgimų buvo ir bus. Tai 
neišvengiama dabartinėse są
lygose.

Bet ar tų tri.jii žmonių pa
bėgimas jau padarys galą 
kapitalizmui ?

Ar panašūs pabėgimai iš 
socialiftinių kraštų į kapita- 
lisflrhius pastojo kelią socia
lizmui?

Nieko panašaus neatsitiko 
ir neatsitiks. Pakeitimui san
tvarkos reikia daug didesnių 
jėgų.

Atvirai ir labai garsiai pra
bilo New Yorko miesto polici
jos komisionierius Adams, šis 
mūsų didmiestis baigiąs pa
vilgti “kriminalystės ir^prie- 
vartos miestu.” /

Ar žinote, kad tilc vienais 
pirmaisiais šių meti/ šešiais 
mėnesiais, šaukia komlsionie- 
rius Adams, didžiosios krimi- 
nalystės New Yorke paaugo 
11 procentų, palyginus su tuo 
patim laikotarpiu pereitais 
metais ?

Komisionierius turi ir tiks
lą mus pagąsdinti. Jis nori, 
kpfl miestas jam duotų dar 7,- 

poli cistų.
Generolai visuomet už di

desnes armijas, policijos ko- 
nr’sionieriai visuomet už skait- 
lingesnes policijas.

Jeigu garbingam užbaigi
mui Laisvės finansinio vajaus 
kiekvienas laisvietis paskirtų 
dolerį kitą, su rugpjūčio 15 
d. tikslas būtų pilnai pasiek
tas. O tai kiekvienas galė
tų padaryti. Prašome kolo
nijų veikėjus tuojau ant vie
tos tatai priminti visiems 
dienraščio ‘ proteliams. Pa
prašykite, paraginkite paau
koti.

Republikonų vadovybė ne
norėjo ar neišdrįso susipykti 
su McCarthy. Senate ji nu
tarė ir skundus prieš McCar
thy pavesti komisijai patyri- 
n§ii. Tik dvylika senatorių 
balsavo už pabarimą senato
riaus dabar.
ja Tačiau vistiek/reikia skaity
ti kad ir šitokį Senato pasi
elgusią šiokiu tokiu smūgiu 
taw piktam sutvėrimui iš Wis- 
konsino. Su laiku-senatoriai 
gal įsidrąsins jį išdrėbti iš tos 
aukštos vietos.

Dauguma senatorių asme
niškai kalba prieš McCarthy,

Guaiemaloj neramu; 
Mrmas dar nepaleido 
savo karinių grupių
Vienas remi bar ines kariuomenes C?
dalinys dar laikosi prieš Armasą

Guatemalos miestas. — 
Nors po vienos dienos mū
šių tarp Armaso “Išlaisvi
nimo Armijos” ir regulia- 
rės kariuomenės sutarti^ 
tapo pasirašyta, padėtis 
čia dar liko įtempta. Pra
nešama, kad nors Armas 
žadėjo kariuomenės va
dams paleisti savo asmeniš
kas nereguliares grupes, 
jis jų nepaleido, o tik iš
siuntė provincijom

Tuo tarpu vienas regu- 
liarės armijos dalinys ne
pripažįsta susitarimo ir dar 
laikosi prieš Armasą,. nors 
valdžia skelbia, kad “viskas 
iau po kontrole.” Tas da
linys gavo kvietimą atsiųs
ti savo vadus pas Armasą 
tartis, bet kai jie atvyko, 
policija juos suėmė.
4 orlaivių aviacija...

Kad išgąsdinti nepasi
duodantį jungini, Armas 
pasiuntė virš jo kareivinės 
visa Guatemalos aviaciją, 
— keturius karo orlaivius. 
Jie žemai skrido, bet ne
šaudė.

Armaso šalininkai suren
gė demonstracijas, smer
kiančias reguliarės kariuo
menės vadus.

Prie. Meksikos ambasa
dos, kurioje yra gave apie 
500 nuverstos liaudies vy
ri ausvbės pareigūnų su 
prezidentu Arbenzu - Guz-
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Kanados deportuota vokietė 
suimta kaip šnipė Bremene

X-" —• 1 ■ -
Frankfurtas. — Ursula 

Schmidt, vokietaitė trem
tinė, kuri buvo nuvykusi 
Kanadon, iš ten buvo de
portuota. Bet Bremenha- 
vene (Vakarų Vokietijoje) 
jos laukė amerikiečių sau
gumo agentai, kurie ją tuo
jau suėmė. Ji buvo atvežta 
į Frankfurtą ir teista ame
rikiečių teisme, bet tei
sėjas Carl A. Turino ją ra
do nekalta.

Vienok, tuojau po palei
dimo ją suėmė Vakarų Vo
kietijos policija ir ji bus 
teisiama vokiškame teisme.

Ji kaitinama šnipinėjime 
Sovietų Sąjungos naudai.

bet dar neturi pakankamai 
drąsos prie*š jį ranką pakelti.

Syngman Rhee gali išprovo
kuoti naują karą Korėjoje. 
Juk anais metais jis kalbėjo 
taip, kaip dabar kalba. Jis ir 
tada žadėjo ginklais suvieny
ti Korėją.

Dabar jis turi geresnę ar
miją, negu turėjo tada. Da
bar jam lengviau pasiskelbti 
užpultu ir reikalauti, kad 
mūsų vyriausybė jo kailį vėl 
gelbėtų mūsų’ jaunų vyrų 
krauju ir gyvybėmis;

manu priešakyje, pastaty
ta sustiprinta sargyba. 
Mieste įvestas pusiau - ka
rinis stovis, 'negalima pa
sirodyti vėliau 9 valandos 
vakaro gatvėse.

Dieną prieš tai šaukęs prie 
karo, Rhee staiga pavirsta 
“karštu taikos mylėtoju...”

Jungtinės Tautos. — Čia 
lankėsi Pietinės Korėjos 
prezidentas Syngm. Rhee, 
kuris buvo J. T. generalinio 
sekretoriaus Hammersk- 
joldo lydimas ir vedžioja
mas po visą pastatą.

Rhee, kuris tik diena 
anksčiau šaukė prie karo 
prieš Liaudies Kiniją ir 
Tarybų Sąjungą, savo ap
silankymo J. T. rūmuose 
metu nesigailėjo pareiški
mų už taiką. Jis sakė, kad 
taika yra vienintelė žmo
nijos viltis, kad Jungtinės 
Tautos yra tas vilties ži
burys, kuris šviečia žmo
nijai pakelyje į taiką ir tt.

Paklaustas, betgi, ar 
jis tiki į taikingą Korėjos 
suvienijimą, Rhee grįžo 
prie savo senos temos, kad 
“tik ginklas suvienys Ko
rėją.” x

Philadelphia. — Ameri
kos Civilių Laisvių Sąjun
ga (ACLU), liberalų or
ganizacija, pasmerkė mo
kytojų atleidimą iš darbo 
dėl to, kad jie atsisako pa
sisakyti, ar jie komunistai.

Kinija teigia, amerikiečiai 
laužo paliaubas Korėjoje

Pekingas. — Kinijos ra
dijas sako, kad amerikiečiai 
ir Rhee jėgos pakartotinai 
sulaužė • paliaubų sutartį 
Korėjoje. Anot Pekingo ra
dijo, amerikiečių orlaiviai 
skrido virš Kaesongo ir 
Panmunjomo, neitralio ruo
žo, kur jie neturi teisės pa
sirodyti. Tarp liepos 15- 
tos ir 27-tos amerikiečių 
orlaiviai 20 kartų nusidėję 
paliaubų sutarties patvar
kymams.

Kiti kaltinimai yra, kad 
Pietinės Korėjos agentai 
įsigauna į neitralę zoną, 
kad du amerikiečių kariai 
buvo suimti tos zonos šiau
rinėje dalyje, kad v Rhee 
valdžia kliudo tarpininkų 
komisijai ir, kad kartais iš 
Pietų ateiną šūviai krin
ta neitralėje zonoje.

Lisabona. — Portugali
jos valdžia pareiškė, kad ji 
nepaseks Francūzijos pa
vyzdžiu, neatiduos savo 
koncesijų Indijoje*

Bedarbių skaičius auto-pramonej 
didėja ir dar didės, sako spauda

New Yorkas. — Automo
bilių pramonė dar prieš 
šį rudenį paleis dešimtis 
tūkstančių darbininkų, sa
ko laikraštis “Wall Street 
Journal.” Chryslerio fir
ma liepos mėnesį pagami
no ant 27 proc. mažiau au
tomobilių z negu birželį, For
das ant JO proc. mažiau, 
General Motors ant 9 proc.

Michigano valstijos Ne
darbo Kompensacijos Ko
misija sako, kad dabar 
kompensaciją gauna 230,- 
000 bedarbių, bet “dar 
prieš rudenį” jos gaus gal 
300,000. Michigane gyve
na apie 600,000 auto-dar- 
bininkų. Jei 300,000 gaus

Senato iiariainerodo noro tapti 
Sen. McCarthy bylos tyrinėtojais

Washingtonas. — Šian
dien turėjo būti sudaryta 
trijų republikonų ir trijų 
demokratų senatinė komi
sija, kuri tyrinėtų kaltini
mus prieš senatorių Mc
Carthy. Nixonas, kuriam 
buvo pavesta komisiją su
daryti, pareiškė, kad ji tu
ri būti “vidurkelio.” Pir- 
mais kandidatais buvo mi
nimi senatoriai Millikin, 
George, dargi Russell, 
Byrd ir kiti.

Bet pradedant organi
zuoti komisiją pasirodė, 
kad dauguma senatorų ne

Orlaivis iš Paryžiaus nukrito 
Prestone, kitas prie New Yorko

Preston City, Conn. — 
Čia liepsnose nukrito ir už
siliepsnojo iš Paryžiaus ats
kridęs Air France linijos 
keleivinis orlaivis. ' Nors 
jis nusileido pusiau krisda
mas lauke ir tuojau užside
gė, visi 37 keleiviai ir įgu
la liko gyvi.

Šis orlaivis turėjo pribū
ti į New Yorko Idlewild 
aerodromą, buvo ten askri- 
dęs, bet dėl rūko negalėjo 
nusileisti ir gavo patvarky
mą lėkti link Bostono, bet 
pakelyje dėl dar neišaiškin

Vietnamiečiai išlaisvino 
120 sergančių francūzu

Hanoi. — Vietnamo ra
dijas praneša, kad liaudie- 
čiu komanda išlaisvino ir 
francūzams perdavė 120 
sergančių belaisvių. 110 jų 
buvo europiečiai (franėū- 
zai arba užsieniečiai legio
nieriai) ir afrikiečiai (mau
rai arba senigaliečiai), o 
10 francūzams tarnavę 
vietnamiečiai.

Jeruzale. — Nauju Pa
lestinos paliaubų prižiūrė
toju vietoje danų generolo 
Bennikes paskirtas (kana
dietis generolas E. L. M. 
Burns*

kompensaciją, tas reikš, 
kad dauguma auto - dar
bininkų lieka be darbo, nes 
tai sudaro pusę, o dar yra 
bedarbių, kurių kompensa
cija jau baigėsi.

Pranešama, kad Chrys
lerio firma netrukus paleis 
astuonioms savaitėms 38 
procentų savo darbininkų. 
Kiek jų paskui bus grą
žinta i darbą, nežinoma. 
Pontiace laukiama 14,000 
darbininkų “laikino” at
leidimo. Padėtis panaši ir 
užu Michigano ribų: Jack
sonville (Wis.) Chevy fa
brikas atleis 1,500, Muncie 
(Indianoje) kelius tūks
tančius ir tt.

rodo noro į ją eiti. Kiek
vienas paklaustas atsakinė
jo, kad “yra užverstas dau
gybės kitų reikalų.”

Senatorius Knowland, 
republikoniškos daugumi- 
nės frakcijos galva, parei
škė, kad jis turi viltį, jog 
senatas galės imti atosto
gas rugpjūčio 15 d.

Tuo tarpu senatorius 
Mundtas pranešė, kad jis 
skubina baigti pranešimą iš 
armijos McCarthy kon
flikto tyrinėjimų, kurie vy
ko per kelias savaites.

tų priežasčių nukrito prie 
Preston City tik apie 10 
pėdų nuo vieno farmerio 
namo.

Wantagh, L. I. — Kari
nio orlaivyno jet - orlaivis 
nukrito , čia miestelio gat
vėse. Lakūnas tapo už
muštas ir vienas žmogus, 
dirbęs prie savo namų, ta
po pavojingai sužeistas. 
Nukrisdamas orlaivis su
degino vieną namą, sutraš- 
kė automobilį ir apart sun
kiai sužeistojo, lengvai su
žeidė dar tris asmenis.

Dulles turi naują pianą:— 
Rhee Čiango Jošidos Sąjungą

Washingtonas. — Užsie
nio reikalų sekretorius Fos
ter Dulles pareiškė, kad 
jis turi naują planą Azijai: 
sudaryti karinę santarvę iš 
Pietinės Korėjos, naciona
listinės Kinijos (Formo- 
zos) ir Japonijos. Tai san
tarvei vadovaus Jungtinės 
Valstybės.

Pranešdamas apie šį nau
ją planą, Dulles pabrėžė, 
kad jis dar nėra galutinai 
praradęs viltį sudaryti Azi
jos karinę santarvę, bet, 
jis sakė/ dalykai nesivysto 
tokiu greičiu, kaip jis pa
geidautu.

Morokas plečia kovą 
už nepriklausomybę;
franėūzai nušovė 11
Tunisijos nacionalistai stoja už 
naują Tahar Amaro vyriausybę

Paryžius. — Po to, kai 
24 asmenys vakar žuvo Fe- 
ze ir Casablancoje, dar 11 
buvo užmušta įvairiose 
Moroko vietovėse susirėmi
muose tarp francūzu poli-

Irano valdžia duoda žibalo 
versmes užsienio trustams; 
Amerikai teks stambi dalis

Teheran. Irano valdžia 
praneša, kad žibalo vers
mių nacionalizavimui, kurį 
pravedė ankstyvesnė Mosa- 
degho valdžia, faktinai pa
daromas galas. Irano ži
balo versmės bus pavestos 
tarptautiniam užsienio fir
mų trustui, kuriame bus 
atstovautos 8-nios stambios 
Amerikos žibalo firmos, 
kelios britų firmos^ viena 
olandų, viena francūzu.

Amerikiečiai kontroliuos 
40 procentų to trusto, kas 
reiškia, kad amerikiečiai 
pasidarys kontroliuojamoji 
iėga vietoje britų Anglo - 
Iranian kompanijos, nuo 
kurios versmės buvo na
cionalizuotos.

Be to Irano valdžia duos 
britams 84 milijonus dole
rių kaip kompensaciją..

Santiago. — Čilėje (kur 
dabar žiema, kaip visur į 
pietus nuo pusiaujo) ke
liolika asmenų mirė nuo 
šalčių. Tūkstančiai galvi
jų sušalo sniego apdeng
tuose laukuose.

Džiaugsmas Italijoje dėl 
kalno viršūnės pasiekimo

Roma. — Visa Italija pa
sipuošė tautinėmis vėliavo
mis ir valdiškieji pastatai 
buvo aplieti prožektorių 
šviesa, kuomet buvo suži
nota, kad italų kalnų lai
piotojų ekspedicija pasie
kė Godwin Austen viršu- 
kalnį Himalajuose, antrą 
po Everesto aukščiausią 
kalną pasaulyje, siekiantį 
28,250 pėdų aukštį.

Ekspedicijai vadovavo 
Milano universiteto pro
fesorius Ardito Delsio. Ek
spedicija pradėjo savo ke
lionę link viršukalnės ge
gužės 15-tą. Vienas jos 
narys, Mario Puchez, mi
rė nuo plaučių uždegimo 
pakelyje. •

Washingtonas. — Sena
tas nubalsavo 45 balsais 
prieš 41 nukirsti finansi
nės pagalbos užsieniui 
(daugiausia ginklavimui) 
ant $500,009,000, bet neuro- 
dė specifiškai nuo ko kirsti

ORAS. — Giedra, šilta. 

cijos ir vietinių gyventojų. 
Morokiečiai nacionalistai 
visur stiprina kovą už ne
priklausomybę. Jų pirmas 
reikalavimas yra, kad fran- 
cūzai grąžintų šalin iš
tremtą sultoną Ben Jouse- 
fą, kuris dabar laikomas po 
naminiu areštu Madagas
kare.
Suėmė sultono brplį

Francūzu policija suėmė 
sultono Ben Jousefo brolį, 
kai jis iš Tanžiero atvyko 
Morokan. Manoma, kad jis 
planavo prisidėti prie kam
panijos už sultono grąžini
mą. s

Moroko nacionalistų par
tija Istiklalas išleido parei
škimą, kad Moroko žmo
nės turi teisę gauti bent to
kią autonomiją, kokia ža
dama Tunisijos žmonėms.

Tunisijos nacionalistų 
Neo - Dastur partija pa
skelbė, kad ji remia naujo 
premjero Tahar Ben Ama
ro valdžią. Ben Amaras 
baigia sudaryti savo kabi
netą.

Paryžius. — Tarp de Gau
lle pasekėjų ir kitų deši
nių elementų vystosi nepa
sitenkinimas premj. Men
des - France valdžios nuo
laidomis tunisiečiams, taip
gi pasitraukimu iš koncesi
jų Indijoje. D e Gaulle’ui 
artimas laikraštis “lAuro- 
re” sako, kad Mendes-Fran
ce gali tapti “Francūzijos 
imperijos laidotoju.”

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinės (Rytų) Res
publikos premjeras Gro
th ewohl pareiškė, kad Va
karų Vokietijos žvalgy
bos viršininkais Otto John 
gavo prieglaudą kaip poli
tinis tremtinis ir, kad jis 
darbuosis už Vokietijos 
vienybę.

Amerika iš naujo pasiuntė 
protesto pareiškimą kinam

Washingtonas. — Jungt. 
Valstybių valdžia pasiuntė 
naują protestą Kinijai dėl 
orinio susirėmimo prie 
Hainano salos, kuris įvyko 
kelios savaitės atgal. Kaip 
žinoma, kinai pašovė bri
tų orlaivį, palaikę jį Čian
go lėktuvu. Jie atsiprašė 
britų, bet atmetė amerikie
čių protestą dėl to ir dėl 
vėlesnio incidento, kuria
me susirėmime du kinų 
orlaiviai buvo pašauti virs 
Kinų Pietų jūros. "i 

Kinams pirmą amerikie
čių protestą perdavė brL 
tų pasiuntinys, bet kinai 
jam grąžino dokumentą su 
pastaba, kad “jis pamiršo 
šį popierį.”
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MŪSŲ ŠALIES “BOMAI”
Keisti jie žmonės, patekę bei nukritę į patį gyveni

mo dugną. Juos užtiksi visuose didmiesčiuose. Ypatin
gai jų gausu New Yorke ir Chicagoje. Mes čia turime 
“Bowery,” o Chicaga turi “Madison Street.” Minneapo- 
lyje “bomynė” vadinasi “Skid Row.”

Visi žino, kad milžiniškoje daugumoje taip vadinami 
“bomai” arba valkatos yra ekonominio gyvenimo aukos. 
Nedarbas, skurdas, šeimos priepuoliai silpnesnės valios 
žmogų išmuša iš lygsvaros. Jis pasiduoda likimui, pa
skęsta alkoholyje. Visuomenė jį greitai pamiršta, ap
leidžia, dar koja pastumia. Miesto valdžia nepaiso. Vi
sokios labdaringos įstaigos net džiaugiasi, kad turi kuo 
nasirodyti. Ypač specializuojasi Salvation Army. Ne
būtų'frrięstuose “bomų,” Salvation Armija mažai biznio 
turėtų.

Tiek aphų tai gal ir užtektų, jeigu “bomų” klausi
mas neturėtų kitos pusės. Tą kitą pusę mums parodo 
“Journal of the American Medical Association.” Buvo 
oasiųsti žmonės Minneapolin ir per vienuolika mėnesių 
studijavo to miesto bomynę “Skid Row.” Studijavo 
Salvation Army aprūpinamus Minneapolio “bomus.” Su
rado tikrai šiurpulingą padėtį. Tie žmonės gyvi lavonai, 
sugedę, supuvę, ligų suėsti. Pav., džiova tarpe “bomų” 
55 kartus aukštesnė, negu tarpe šiaip miesto gyventojų: 

“Journal” sako, štai kur mums visiems pavojus. 
Vienas kitas iš tų “bomų” pats pasiima arba būna pri
statytas prie darbo. Ir ar žinote, kokius darbus jie 
gauna ir ima? Pirmoje vietoje darbus prie maisto: 
krautuvėse, valgyklose. Indų plovimo “profesijoje” bomų 
oasitaiko daugiausia. Džiovos ar sifilio suėstas “bomas” 
gal bulves nuskuto, gal sriubą išvirė, gal indus sumaz
gojo. Nekaltas sveikas žmogus pasigavo netikėtą ligą,, 
ir pats nežino, kaip ir iš kur...

Bomynės ir bomai neturi jokio pateisinimo. Miestų 
liaudies sveikatingumo įstaigos turėtų jas panaikinti. 
Daugelis bomų priklauso ligoninėse. Daugelį jų galima, 
geroje priežiūroje, sugrąžinti į normalų gyvenimą.

■■ ... — ■ - — ■ ■ - —   . ■ » ■ /
VĖL GUATEMALA

Gal jau ir vėl bus viskas Guatemaloje “ramu,” kai 
šitie žodžiai pasieks skaitytoją. Bent jau mūsų darbštu
sis ambasadorius John E. Peurifoy su pasididžiavimu 
praneša, kad jam pavykę gražiai kariaujančias militari- 
nes jėgas sutaikyti. Kaip žinia, tas pats mūsų amba
sadorius aną dieną panašiai džiaugėsi Guatemaloje. at- 
steigęs ramybę su fašistinės generolų klikos pakėlimu į 
galią. '

Du šimtai žmonių esą užmušta, keli šimtai sužeista. 
Reguliarioji armija su savo generolais buvus išvesta iš 
kantrybės. Pulkininko Carlos Castillo Armas klika pa
sidarė labai arogantiška. Ji gerai ginkluota. Ji buvo su
organizuota Honduras ir paleista darban nuversti prezi
dentų Jacobo Arbenz Guzmano demokratinę vyriausybę. 
Ji jaučiasi pergalėtoja. Ji turi mūsų ambasadoriaus 
Peurifoy palaiminimą. Ji ir vadinasi “išlaisvinimo ar
mija.” Ji pradėjo niekinti ir įžeidinėti reguliariškąją ar
miją ir jos generolus. Šiems negalėjo patikti, ir jie pasi
priešino. Ir Guatemalos sostinėje Guatemala mieste pa
sipylė kraujas. Paleisti darban tankai. Pribuvo ir lėk
tuvai, bet, sakoma, jie nebeturėjo darbo, nes “revoliuci
ja” jau buvo užbaigta. Reguliarios armijos generolai 
privertę pulkininką Armas savo “išlaisvinimo armiją” 
paleisti.

Ar tai jau galas? *
Vargiai. Šita “revoliucija,” šitas gerokas kraujo nu

leidimas palietė tiktai ginkluotas jėgas.
, Ką daro Guatemalos žmonės? Nejaugi jie priima 

fašistinės militarinės klikos režimą be protesto?
• Nesinorėtų tikėti. Deja, komercinės žinių agentūros 

nenori Ameriką informuoti apie Guatemalos žmonių 
nuotaikas.

MENŠEVIKAI
Už SYNGMAN RHEE

-“Syngman Rhee sakė tie
są,” storai pabrėžia Chica- 
gos menševikų orakulas.

Taip pat, žinoma, tas pats 
Rhee sako tiesą, kai jis rei
kalauja be delsimo pradėti 
pasaulinį karą. Katalikai 
turi neklystantį popiežių, o 
menševikai — Syngman 
Rhee.

Mums, žinoma, neapeina 
tai, ką Grigaitis mano apie 
Rhee. Bet ir mus labai' už
gauna, kai jis reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos pa
tenkintų Rhee reikalavimą 
ir pradėtų tokį kavą. Mums 
tiesiog labai pikta, kai Gri
gaitis šitą madmaną iš Ko
rėjos siūlo visai Amerikai 
priimti už dvasini vadą. 
Mums' labai pikta, kai jis 
pažemina ir paniekina mū
sų didžiojo krašto vadovus,, 
pastatydamas juos antrojon 
vieton.

“Kiekvieną kartą tas ne- 
nulstąs kovotojas dėl Korė
jos laisvės,” sako Naujienų 
redaktorius, “pramatė atei
tį geriau, negu didžiųjų 
valstybių vadai. Kovoda
mas už savo tautos laisvę,, 
jisai sulaukė 79 metų am
žiaus. JAV prezidentas yra 
davęs žodį jam padėti. Pri
žadas privalo būti ištesė
tas.”

Matote, negali būti jokios 
abejonės, jokio svyravimo. 
Rhee nori kariauti, ir mūsų 
prezidentas, daug arčiau 
numatąs, pasak Grigaičio, 
negu Syngman Rhee, priva
lo jam padėti.

Grigaičiui dar

do kanadietis Kardelis savo 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Pavojus esąs visiškai bai
sus.

Tikėsite, ar ne, bet tos vi
sos rietenos tarne Lozorai
čio ir VLIKo yra padaras 
mekeno daugiau, kaip tų 
pačių nelabųjų komunistų.

Prašome pasiskaityti:
“Priešas budi. Jis trina 

rankas, kad pagaliau ir lie
tuviai pradeda skilti. Jis 
nesigailės mums pakišti vi
sokių minčių ir argumentų,, 
kad tiktai mes suskiltume. • 
Priešas, atvirai sakysime,

AZIJOS REIKALAI NAUJOJE ŠVIESOJEit • •
Ženevos konferencija ir Indokinijoje paliaubos, aiš

ku, a,tverte naują istorijos lapą. Susirūpino ir sujudo 
ąbi šaltojo karo pusės. Taikos šalininkai mato progą 
ramiau atsikvėpti. Karo kurstytojai mato pavojų savo 
programai. i

Ką mano ir dąro patys azijiečiai Labai įdomu ir 
svarbu, nes kaip nekalbėsime, vienok jiems priklausys 
paskutinis žodis.

Vienas dalykas aiškus ir labai reikšmingas: Nehru 
ir Chou En-lai paskelbtieji taikaus sugyvenimo princi
pai laikosi. Indijos premjeras Nehru atsakė, kad jis neis 
i jokią Pietrytinės Azijos Sąjungą. Tokia sąjunga, sako 
jįs, tiktai paaštrintų padėtį, pasunkintų kovotojams už 
taiką darbą ir galėtų labai lengvai pavirsti agresinga 
jėga.

Ceylono valdžia šaukia taip vadinamų penkių “Co
lombo jėgų” skubų pasitarimą, šion grupėn įeina Indija, 
Ceylonas, Burma, Thailand ir Indonezija. Jos visos 

ką ir šimutišką trijulę. Jis 
'buvo nusibaladojęs į Londo
ną, iš Londono nuzujo į Pa
ryžių, o rudeniop rengiasi 
skristi Amerikon. Tai bus 
dieglių ir dusulių ‘Naujie
noms,’ ‘Draugui,’ ‘Darbinin
kui’ ir ‘Keleiviui.’

“Prasidės nauja batalija 
tarpe pasikausčiusių širšių. 
Faktinai ji jau prasidėjo.

“ ‘Vienybė’ ir ‘Dirva’ pa
tapo Lozoraičio oficiozais.” 

Vilniaus universiteto
botanikos sode

Rašo L. VAŠKIENE

darvinizmo ir
KAIP TAI GALĖJO 

ATSITIKTI?
Kur nors turėjo įvykti di

delis nesusipratimas. Chi
cago s m a r i j o n ų kunigų 
Draugas (liepos 30 d.) net 
ant pirmojo puslapio parašė 
apie Ho Chi Minh, jo neiš- 
plūdęs. Už tai ponas Ši
mutis kada nors turės spa- 
viedotis iš viso gyvenimo.

Indokinijos žmonių vadas, 
sunkioje aštuonerių metų 
kovoje, paklupdęs imperia
listinę Prancūziją ant kelių, 
susilaukė iš Draugo žodį ki
tą tiesos! Sakome, tai sun
kiai tikėtinas dalykas. Bet 
taip tikrai atsitiko.

“Ho Chi Minh — senas 
laisvės kovotojas,” sako 
Draugas.

Toliau skaitome:
“Ho Chi Minh, su kurio 

vardu yra rišamas Indoki
nijoje Maskvos komuniz
mas, yra senas kovotojas už 
Indokinijos tautų nepri
klausomybę. Jis jau bent 
10 metų buvo veikęs ir jo 
šeima nukentėjusiu kai Ru
sijoje įvyko bolševiku revo- 

Grigaičiui dar neužteko ! Ijucija Ką jis dabar laimė- 
Korėjos laukuose - pralieto, Paklauso jo sumanumui,
amerikiečių krauio. Rhee, energija1 n ana izmui, 
nori jo daugiau, ir Grigai-! ™rS lis ir nea lodo esąs 

J™ nrift-in ’ fanatiko tipas.”tis jam pritaria.

BUDĖKIME. BROLIAI 
LIETUVIAI!

Gražiose Vilniaus apylin
kėse, netoli “Vingio” pušų 
parko, išsidėstė Vilniaus 
Valstybinio universiteto bo
tanikos sodas.

Neseniai, iš viso keletą 
metų atgal, sukurtas bota
nikos sodas tapo trijų uni
versiteto katedrų: augalų 
anatomijos ir fiziologijos, 
botanikos,
genetikos moksline baze. 
Čia, žaliajame ūkyje, dau
gelio sodo skyrių ir sekto
rių: sistematikos, daržinin
kystės, biologijos, mičiuri- 
ninio sodo, dendrarijaus, 
dviejų oranžerijų darbuoto
jai stebi ir atlieka bandy
mus.

Siauru, tiesiu takeliu 
tarp lysvių lengva ' eisena 
artinasi jauna mergina su 
protingu ir meiliu veidu, 
papuoštu šviesiais, tankiais 
plaukais. Tai Birutė Urbo
naitė- Praėjusiais metais ji 
baigė Vilniaus universiteto 
gamtos fakultetą ir buyo 
pasiųsta dirbti į botanikos 
sodą.

— Matote, tai mūsų dar
bo išdavos sako ji, rody
dama lysves. — Čia siste
matikos skyrius. Jis veikia 
tik keletą mėnesių. Bet per 
tą trumpą laiką mums pa
sisekė surinkti daugiau 600 
rūšių augalų: javų, grūdų- 
ankštinių, technikinių ir 
daržovių kultūrų, gydomų
jų žolių, gėlių.

Sekios iš visur
Daugelio jų sėklų gauta 

iš įvairių tarybinės šalies 
miestų. Neseniai iš Mas
kvos atsiųstos retos, nieka
dos Lietuvoje neaugusios 
gydomosios žolės žen-šenio 
sėklos, iš Estijos — kalnų 
gėlės kalchikumo, iš Lenin
grado botanikos sodo — 

i naujų rūšių miežių, avižų 
'i ir kitų kultūrų sėklos. Vi

nas) tai gėrimas vaikams, sos jos pasėtos ir dabar ste- 
portas — tai vyrams; bet Girnas jų vystymasis.

privalo gerti informacijos kitoms šalims 
Sam. Johnson, i

—o—

įvairūs išsireiškimai 
4*

Klare tas (raudonasis vy

tas, kuris siekiasi patapti 
herojumi 
brendę. Botanikos sode atlieka

mas didelis darbas renkant
Čia guli asmuo, kurio augalų sėklas. Kolektyvas

buvo vandenyje pa-vardas 
rašytas,

John Keats ' 
(anglo poeto parašas 1 
savo antkapiui.)
Surinko Kas Kitas

Pilna ekskuręan tą
Vilniaus universiteto bo- 

labai gudrus, o įo priemo- ■ tanikos sodo durys visada 
nių arsenalas — neišsemia- į plačiai atviros. Čia atvyks- 
mas. Per neapsižiūrėjimą, | ta ekskursijos iš mokyklų, 
nepakankamą . budrumą ir 
neganėtiną akylumą gali
me būti jo auka.”

O dar blogiau tas, kad 
“jau formuojamos iė£os,” 
gfvoltu šaukia Kardelis, “ku
rios nori suskaldyti vis dėl
to labai* gera valia pasiektą 
galimą efektyvu vieningu
mą, nors ir neabsoliutų.”

i technikumų, ir aukštųjų 
mokslo įstaigų, Lietuvos 
Mokslų akademijos institu
tų, miesto įmonių ir įstai
gų. Ekskursantai supažin
dinami su agrobiologijos 
mokslo ir priešakinio paty
rimo pasiekimais, vertin
gais Tarybų Lietuvos mok
slininkų atradimais.

kasmet išleidžia jo surinktų 
sėklų katalogą ir pasikeičia 

i katalogais is sėklomis v su 
; broliškų respublikų moksli- 
' nio-tyrimo selekcinėmis sto- 
. timis ir botanikos sodais.
Išleistas šiemet vilniečių 

! sėklų katalogas, turintis 
1 620 pavadinimų įvairių rū
šių ir formų augalų, pasių
stas į Maskvą ir Leningra- 

' dą, Voronežą ir Tbilisį, 
Penzą ir Piatigorską, į Kir
giziją, Baltarusiją, Latvi- 

• ją, Estiją, į Ukrainą ir ki
tas Tarybų Sąjungos sritis 
ir kraštus. .Be to, sodo dar
buotojai pasiuntė broliš- 

‘ koms respublikoms surink- 
’ tas spigliuočių augalų, ja

vų, gydymo ir daržovių kul
tūrų sėklas.

Vyksta platus pasikeiti
mas moksliniais darbais,

Sunku pasakyti, kiek ši
tos gaidiškos Kardelio aša-1 
ros padės pataisyti VLIKo i 
su smetonininkai^ santy
kius. Bent jau Vilnies re
daktorius Leonas Prūseijka 
pranašauja rietenų paaš
trėjimą. Jis pastebi:

“Lozoraitis ir jo klika 
pradėjo kontraofensyvą 
prieš Krupavičių, žalkaus-

Londonas. —Jaunas ame
rikietis mokslininkas Dr. 
Joseph Cort pribuvo į Len
kiją iš kur vyks Čeko- 
slovakijon. Čekoslovakija 
davė jam ir žmonai prie
glaudą, po to, kai jis atsi
sakė grįžti į Ameriką, bi
jodamas persekiojimo kaip 
buvęs komunistas.

Amerikos ir Anglijos pakviestos dalyvauti konferencijo
je sudarymui Pietrytinės Azijos Sąjungos. Ceylonas, 
Burma ir Thailandas tokiai sąjungai pritaria. Ar jos 
įeis į sąjungą,’jeigu Indija ir Indonezija pasipriešins?

Staiga visų akys nukrypo Azijos pusėn. Staiga Azi
jos tautos atsisako būti stumdomomis. Jos pačios kalba. 
Jos pačios svarsto. Jos pačios ieško išeities.

draugiškais laiškais, ku
riuose vilniečiai pasakoja 
apie savo patyrimą, o kar
tais ir patarimo prašo, da
linasi kūrybiniais planais.

Įvairūs skyriai
Sodo gilmoje — dendra- 

rijus. Jame surinkta pati 
turtingiausia respublikoje 
spygliuočių rūšių kolekcija. 
Jų tarpe: sidabrinė ir bal
toji pušis, daug tūlos rūšių, 
sibiro ir Kazachijos balte- 
glės, įvairios eglės ir t.t. 
Auginami keletos rūšių la
puočiai : sibirietiški, japo
niški ir europietiški- Tie
siasi į saulę akacijos, kle
vai, raudonasis ąžuolas.

i ir sudėtingą darbą prftai-
i kant tiriamąją kultūrą vie-
tos sąlygoms- Apie bandy
mo rezultatus buvo parašy
tas diplominis darbas, t 
kurį Merkys gavo TSRJd 
Aukštojo mokslo ministeri
jos premiją. Jaunasis no
vatorius mokosi dabar Mas
kvos Lomonosovo vardo uni
versiteto biologijos fakultė

medisGražus kamštinis 
“Amūro barchatas.”

Turtingas ir įvairus dar
žininkystės skyrius. Sklype 
pasodinta 100 rūšių daržo- . 
vių: lapuočiai, ankštiniai, asPiranturoje. 
agurkiniai, žiemos ir uždą-; 
r6 šakniavaisiai. Didžioji 
dauguma jų auginami tik 
pirmieji metai.

Virš 400 įvairių rūšių 
gėlių ir vaismedžių augina 
oranžerijos darbuotojai. 
Vešliai žydi čia hortenzijos 
ir raktažolės, raudonosios | 
kinietiškos rožės, j 
hasterijos, prasiskleidė cit- į 
rinmedžio pumpurai. Vie
noje jo šakų, gausiai ap-; 
šviesto saulės spindulių, lai
svai prasiskverbiančių per i 
stiklinį stogą, noksta vai
sius. Išdidžiai išsiskleidė 
savo lapus atogrąžų pal
mės, bananų medžiai, mag
nolijos, agavos, dracenai. 
Ryškiai žaliuoja tankios 
laurų šakos, fikusai, ūs- 
mingas filodendras. Atkrei
pia dėmesį turtinga kaktu
sų ir aliejaus augalų kolek
cija, gausūs vyno uogų vai
siai.

Moksliniai bandymai
Botanikos sode ruošiama 

pati įvairiausia vaizdavimo 
medžiaga užsiėmimams u- 
niversitėte, plačiai populia
rinama mičiurininė biologi
ja, atliekami moksliniai 
bandymai.

Augalų anatomijos ir fi
ziologijos katedra keletą 
metų vykdė botanikos so
de arbūzo ir aguročio akli- 
matizavimo Lietuvoje ban
dymus. Jie buvo skiepijami 
moliūgui. Gautų gibridų 
auginimas parodė, kad jie 
gali sėkmingai augti respu
blikoje ir duoti gerą derlių.

Šiuos bandymus atliko 
Vilniaus universiteto gam
tos fakulteto studentas 
Merkys. Kartu su kitais 
studentais jis atliko didelį

Prieskonims augalas

Botanikos katedros pro
fesorius Antanas Minkevi
čius mums papasakojo:

— Per paskutinius pen- 
Į keris metus Vilniaus bota- 
i nikos sode buvo bandoma 

Pražvdo nauJa Lietuvoje kultūra- — 
- - :čufa, kurios sėklos buvo

- — ■ gautos iš Voronežo botani-
- - Ikos sodo.

Čufa — prieskonis, aly
vinis augalas, turintis 20^— 
25 procentus alyvos. Kadp 
kakavos ir kavos pakaitas, 
ji naudojama konditerius 
pramonėje. Iš jos išspau
dų paruošiama romas. Ty
rinėjimai parodė, kad Čufa 
gerai subręsta Lietuvoje ir 
duoda derlių iki 5 tonų iš 
hektaro.

300 rūšių sojos
Daug vertingos medžia

gos davė taip pat anksčiau 
niekados Lietuvoje neau
ginto čumizo ir įvairių so
jos rūšių aklimatizacijos 
bandymai. Surinkta kolek
cija, kurioje priskaitoma 
apie 300 rūšių sojos.

Pirmą kartą respublikoje 
buvo atlikti bandymai au
ginant veliamąjį 
naudojamą vilnų 
mui.

Botanikos sode 
moksliniai bandymai akli- 
matizuojant naujus augalus 
pernešami po to j darbelio 
respublikos mokyklų, kolfl^ 
kių ir tarybinių ūkių mok- 
slinių-bandymų sklypus. 
Tokiu būdu įgyvendinamas 
nenutraukiamas mokslo ir 
praktikos ryšys tarybinėje 
šalyje.-

karšulį, 
šukavi-

atliktieji

Klausimai ir atsakymai
Klausimas: Kodėl Lietu

va viduramžiuose buvo bai
siai naikinama, jauni, gra
žūs vyrai ir jaunos, gražios 
merginos buvo - žudomi ?

Atsakymas: Todėl, kad 
Europoje Lietuva buvo vie
na, dar nepriėmusi Romos 
krikščioniško tikėjimo. Tais 
laikais ir Lietuva bandė'bū
ti pati sau, niekam nepri
klausoma, ypač religiniame 
klausime. O tas popie
žiams labai nepatiko. Jie, 
turėdami vakarų valstybes, 
kurios priėmė Romos tikė
jimą, organizavo kryžiuo
čių armiją ir siuntė ant 
Lietuvos, kad išnaikinti pa
gonis ir apgyvendinti kry
žiuočiais.

Ki.: Ar Ispanijos juoda
sis fašizmas sudrūtėjo, ga
vęs Amerikos piliečių tak- menis, 
sais, sumokėtų šimtus mi- ralyžiuotos. Palaukime dar 

metų. Šeimos seniai “steel 
wool” naudoja aluminum 
indų valymui.

Bet aš turiu pasakyti, 
kad pažangesnės lietuvių 
šeimos, ne tik nenaudoja 
plieno družių, bet ir alu
minum indus sostojo nau
dojusios, kaipo sveikatai 
pavojingą metalą. Naudo
damas aluminum indus gal 
žmogus ' daugiau doleriu 
susidės, bet sveikatos ne* 
turės.

KL; Ar šiemet bus didelė 
■Amerikoje bedarbė? Ko- 

i kias industrijas bedaųbč 
' labiausiai apsunkins?
I

Ats.: Amerikos ekono- 
! mija bus baisiai apsiniau- 
i kusi. Visos išdirbystės, 
j kurios gamina dėl žmonių 
I kasdienio naudojimo reik- 

bus smarkiai supa-

Ii jonų dolerių?.
Ats.: Žinoma. Drąsiai ga

lima sakyti, kad Ispanijos 
fašizmas daug sustiprėjo. 
Matome, jau dabar Franco 
grąsina. Anglijai atsiimti 
Gibraltarą.

KI.: Laisvėje liepos 23 d. 
viena ypata pasigyrė, kad 
suradus naują išradimą, 
kaip valyti aluminum in
dus. Ar iš. tikro tas yra 
naujas išradimas?
Ate.: Ta ypata didžiuojasi 

be reikalo. Tai nėra joks 
naujas išradimas. Jis var
tojamas per. paskutinius 20

; rudens mėnesių. Bedarbių 
armija pasieks nuo 6 iki 7 
milijonų darbininkų.

KI.: Ar reikalinga iš Lai- 
jsvės raštinės siuntinėti 
i pakvitavimus už prenume- 
I ratas ir aukas?

Ats.: Mano nuomone, ne
reikia. Nes siųsdamas pi
nigus per paštą gauni • pa
siuntimo liudijimą. Antra, 
mūsų Laisvėje telpa vis^ 
suma pinigų. Todėl trečia# 
paliudijimas nereikalingas, 
tik laiko ir pinigų eikvo
jimas.

K. B. D.

2 pusi.—Laisvę (Liberty)- Ketvir., Rugpiūčio (Aug.) 5, 1954



Cleveland, Ohio
Atleido Iš Darbo Už Motinos
‘‘Nulėmęs”

jurisdikcijos departamen
tui esą raportuota, kad jo mo
tina prenumeravusi komunis
tinę spaudą per daug metų, 
įskaitant Sunday Worker ir 
Daily Worker. Lankiusi komu
nistinius mitingus. Laimėjusi 
skalbiamą mašiną pas komu- i ganizacija susidėjo, didžiumo- 

' je, iš hooverinės krizės bedar
bių. Jie susiorganizavo apsau- 

I gojimui savo namelių nuo 
bankierių, kurie atiminėjo, di
džiumoje, jSiu baigiamus išmo
kėti namus. Iki bedarbiai susi
organizavo į tvirtą iki 20,000 
narių organizaciją, bankie- 
riai iš nepajėgiančių mokėti 
už morgičius bedarbių, atim
davo iki 4,000 namelių i me
tus. Bet, kada Mažų Namų 
Savininkų organizacija išrei
kalavo iš Kongreso išleisti 
Mažų Namų Finansavimo Ak
tą ir prez. Franklin D. Roose
velt po juomi pasirašė, tas 
Aktas pasiliko įstatymu. Prie- , 
tam Ohio legislatūra leido ’ 
mokesčių pratęsimą. Namų 
atėmimas susimažino iki tik 
kelių šimtų į metus. Koks tai ( 
didelis skirtumas: Roosevelto ! 
laikais valdžia rėmė Mažų 
Namų Savininkų reikalavimus. 
Dabartinė valdžia kaltina 
tuos, kurie apie 20 metų atgal 
prigulėjo prie tos organiza-

Kokio ten inforlmerio rapor
tai apie M. Geibienę nėra ti-. 
ketini: vargiai ji skaitė kada 
tiek daug laikraščių. Skalbia
mą mašiną ji laimėjusi ne iš 
komunistų, bet iš Clevelande 
gyvuojančių tautų spaudos 
bazaro.

Mažų Namų Savininkų or-

nistus, kūrią padovanojusi at 
leistojo iš darbo žmonai.

Prigulėjusi 
mų Savininkų 
ir t.t.

Daleiskime 
motina ir būtų 
kias “nuodėmes”, argi jos sū
nus galėtų sulaikyti Į ką jo 
motina turėtų patraukimą ir 
į ką jos mintys padiktuotų 
jai? Aišku, kad negali. Tai 
kokia mūsų valdžios logika 
atleisti tą jauną, 42 metų, 
žmogų iš valdžios darbo ir pa
vešit! jį makartizmui, kuris ga- 
iėttp įtraukti jį i juodąjį su- 
raŠ^f kad jis niekur daugiau 
newgalėtų gauti darbą. Kad 
to jauno žmogaus ir jo šeimos 
pasiliktų juodas gyvenimas 
iki tol, pakol makartizmas ne
būtų panaikintas, prašalintas.

Tuomi atleistuoju iš valdiš
ko orlaivyno laboratorijos 
darbo yra Geibių sūnus Pra
nas.

prie Mažų Na- 
organ i žarijos,

sau, jeigu jo 
papildžiusi to-

Rašo SUSNINKŲ JURGIS
(Tąsa)

Taip kalbėjo švogeris į savo žmoną, 
Jurgio sesutę, anksti atsikėlęs vieną ry
tą,- o Jurgis, susitraukęs į kamuolį ant 
krosnies, gulėjo ir viską gražiai girdėjo. 
Ir kiekvienas švogerio ištartas žodis gi
liai įstrygo į jo jaunutę galvelę ir joje 
pasiliko amžinai.

Jurgis nekartą girdėjo, kaip jo tėvu
kas s “Antanai, iš visų tavo 

ūkis turi atitekti Jurgiui, nes 
jis^ra geriausias ir kytriausias vaikas.” 
Jurgis klausydavos tų puikių senelio žo
džių ir nesitvėrė džiaugsmu, nors jis 
tuomet buvo tik vaikutis. Ir jis viską 
gražiai paskui prisiminė, kaip senelis 
jį mylėdavo.

Būdavo, pasikvies į kamarą, atsidarys 
savo gražią šėpukę, išsiimdavo puodynę 
su medumi, storai užtepdavo ant duonos 
riekės ir sako: “Nueiki, vaikeli, į sode
lį, atsisėski po obele prie agrastų krū
mo, — suvalgyki, ir jei pamatysi bitelės 
lekia iš avilio, tai tuoj pašauki mane.” 
Mat, kai ateidavo vasara, xtai jo visas 
darbas būdavo tik prižiūrėti biteles. Jis 
buvo su jomis taip susigyvenęs, kad jos 
niekad jam neįgeldavo. Jis jas prižiū
rėdavo, išimdavo medų iš avilio, spiečius 
suimdavo, į kitą avilį suleisdavo. O bi
teles, kad semdavo rieškučiomis grynu- 
tėmis rankomis, tai semdavo, niekuomet 
nevartodavo sietukų.
*WTaip kartą didelis bitelių spiečius ur

ulį/ tartum debesis išsiveržė iš avilio ir 
ratu sukdamosios aplink senelio galvą 
nusivedė net ant kaimyno žemės ir ten 
susimetė į nedidelę obelaitę. Ten jam 
besidarbuojant patėmijo kaimynas ir no
rėjų pasiimti biteles sau. Bet jis gerai 
žinojo, kad gražumu jam senelis bitelių 
neatiduos. Tai pasišaukė savo labai di
delį ir žiaurų šunį Balčių, ir priėjęs 
mandgiai pareikalavo: “Atiduoki bite
les!”

■ Bet senelis atsakė: “Ar nematai, kad 
visos bitelės tik dabar išlėkė iš avilio, 
spiečius jaunuolių? Aš jas vėl suvary
siu į avilį.” O kaimynas sakė: “Ne, jos 
atlėkė ant mano žemės, ir aš turiu teise 
į jas, turiu teisę jas pasiimti.” Ir jis 
lenda vis arčiau prie bitelių, kurios di
deliu ratu vis sukasi aukštai ore. Kitos 
aplipa ant senelio galvos, rankų.
/ “Eik šalyn!” jis rodydamas bitelėmis 
aplipusias rankas rūsčiai perspėja kai
myną. Bet tas neklauso ir tiek. Jis ei
na. vis artyn ir su storomis pirštinėmis 
nori griebti biteles ir šaukia savo Bal
sių. Ir vos jis prisiartino kartu su šu- 
iwii reikiamu atstumu, senelis kad svie
dė biteles viena ranka prieš kaimyną, 
kit| prieš šunį... šuva staugdamas “ga
vau; gavau!” kaip drūtas nulėkė namo 
ir parlėkęs tiesiog į daržą ištrempė, iš
viliojo dvi ežias cibulių, o jo žmonelė ta- 
tąi pamačius, už galvos nusitvėrė... Pats

I

ei jos. Geibiai irgi šiandien su
laukė senatvės ir, nesveikuo- 
da.mi, gyvena savo namelyje, 
kurį Mažų Namų organizaci
ja prigelbėjo išlaikyti nuo atė
mimo.

Jaunasis Pranas Geibis irgi 
yra kaltinamas tikrai makar- 
tiškais kaltinimais.

Jaunam Geibiui yra duota 
30 dienų pasiteisinimui ant jo 
kaltinimų. Bet pakol kas Pra
nas negali gauti visame Cleve
lande advokato, kuris jam 
prigelbėtų priruošti tuos 'pasi
teisinimus. • Matomai, kad 
Cleveland© advokatai bus ma- 
kartizmo ant tiek įbauginti, 
ar susitarę neginti valdžios 
kaltinamųjų, kad kartais ne
papultų kalėjiman, kaip jau 
nekurie advokatai papuolė ar 
bijo sumažėjimo įeigų, kada 
fanatikai pradės juos apleis
ti. Dauguma iš profesionalų, 
kaip ir iš paprastų žmonių, 
mato tuose užpolimuose tam
sią ateitį, bet jie visi laukia, 
kad kas kitas išgelbėtų demo
kratiją dėl jų.

Patyręs

Montello, Mass.
Moterų piknikas Lietuvių Tautiš

ko Namo Parke, Winter St. ir Kes
wick Rd. Rengia Moterų Apšvietos 
Kjiubas, jvyks rugp. (August) 8 d., 
pradžia 1-mą vai. dieną. Bus gerų 
namie gamintų valgių, minkštų ir 
kietų gėrimų, gera muzika šokiams. 
Prašome vietinius ir iš apylinkės 
atsilankyti.

Rengimo Komisija.

kaimynas rankom mosuodamas, ginda
masis, nudūmė ir daugiau nepasirodė. 
Senelis gi—parsinešęs bitelių motinėlę, 
įleido į naują avilį. Paskui parlėkė ir 
kitos bitelės.

Jurgis iš sodelio tėmijo sceną ir džiū
gavo, kad jo senelis tapo nugalėtoju ne 
tik prieš žymiai jaunesnį kaimyną, bet 
ir prieš jo Balčių. ,

Būdavo ,senelis važiuodavo pas dukte
ris paviešėti, pas tas, kurios būdavo iš
leistos tolimuose kaimuose. Pasikinkęs 
savo eržiluką į bričkelę ir pašaukdavo: 
“Na; Juruk! Eik šen, važiuosim pas te
tulę; gausi zuikio pyrago.” O jas ap
lankydavo mažiausiai porą kartų į me
tus. Tas jam priduodavo nemažai 
džiaugsmo, ir jis todėl senelį labai my
lėjo.

Deja, neilgai jam teko gyventi drauge 
su mylimu seneliu. Sulaukęs vieno ru
dens rugsėjo jis susirgo ir sunkaus ko
sulio kankinamas už dviejų savaičių 
numirė. Bet Jurgiui atrodo, kad jis dar 
ir šiandien tebegyvena, tebeskubinėja 
savo gražia lazdele pasiramsčiodamas, 
tebeaksnoja eidamas aplink kiekvieną 
avilį, tebesikalba su savo mylimomis bi
telėmis po tą gražų mielą sodelį.

Už PIEMENĖLĮ, DIDĮ VARGDIENĖLĮ...
II-ras Skyrius

Švogeriui atėjus Jurgio vyresni bro
liukai ir sesutės buvo iš gimtinės išguiti, 
pas buožes sau duonutės pelnytis. Vieni 
jau už bernus, kiti už piemenukus. O 
už metų ir jam teko mielą gimtinę ap
leisti, nors jam tas buvo labai, labai sun
ku. Jis išėjo verkdamas, su sukruvinta 
širdimi, nes savo gimtinę taip giliai, gi
liai mylėjo... Gražūs buvo nameliai, 
gražus arti stovėjo sodelis, ir bakūžė sa
manota... Ir tas viskas jam daug; kartų 
buvo žadėta...

Kam tik teko Lietuvoje piemenėlio 
vardą nešioti, žino, ką tas reiškia. Anot 
to kiškio: “Manęs niekas nebijo, o aš 
turiu visų bijoti.” Tai tikra, šventa tei
sybė. Nes piemenėlis vargdienėlis tik
rai visų bijoti turėjo, prieš kiekvieną 
drebėti privalėjo, visą ujamas, niekina
mas buvo, apleistas ir pažemintas ken
tėjo. Laukuose, prie galvijų bandos, su
šlapęs it šunelis, stuguruoja, aimanuo
ja... Ir rodosi kartais: ims ir pabirs visi 
jo kauleliai po žiauraus šalto rudens vė- 
jeliu. ‘

Ir niekas jo nepaklaus, nepaguos, ne
nuramins. Nepaklaus niekas: ar tau 
šalta? Ar turi žmoniškus drabužėlius? 
Ar alkanas, vaikeli? Ne, nebuvo tokio 
geraširdžio visoje Lietuvėlėje. Tik žiau
rumai, buožės, buoži-enės, jų sūneliai, duk- 
riutės, kurie svetimą piemenėlį progai 
pasitaikius apstumdo, sumuša ir paga
liau, tėvui įskundžia.

(Bus daugiau)

t *

LITHUANIAN SOCIAL CAMP ASS’N
MAPLE PARK

1 Maple St., Lawrence-Methuen, Mass.

Amžinos Atminties Maple Parko Bendroves
' Mįrusiems Nariams —

Jurgiui Skebenauskui Antanui Jenčiui
Albinui Baronui Petrui Valiuliui
Kaziui Steponavičiui Feliksui Ūsevičiui
Juozui Likui Juozui Milvidui
Antanui Aleksoniui Antanui Marcinkevičiui

Antanui Kiaulėnui Antanui Šimkūnui
Kostantai Kaupiniu! Katrei Bulotienei
Povilui A. Jatul Danizui Sukackui
Mikolui Petrukevičiui Motiejui Trečiokui
Motiejui Čiuladai Petrui Garjoniui

Lietuvių Socialės Kempės Bendrovės ,
Komitetas

Milwaukee, Wis.
įspūdingos buvo Antano 
Chulkio laidotuvės

apie 
kita- 
Hei-

šeštadienį, liepos 24, 
vidudienį, lietuviai ir 
taučiai pradėjo rinktis

| dens Lange laidojimo įstaigon
tarti apskutinį atsisveikinimo 
žodį Antanui Chulkiui, kuris 
ten buvo pašarvotas. ■

Antanas Chulkis mirė 20 d. 
liepos. Jo valia buvo tokia, 
kad jo palaikai būtų sudegin
ti krematorijoj.

žmonių susirinko daug. Jų 
tarpe buvo ir kitataučių. 
Prie karsto buvo daug gėlių.

Į susirinkusius velionio 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus prabilo L. Prūseika. Pa
pasakojęs apie Antano Chul- 
kiio gyvenimą nuo jo vaikys
tės laikų Gelgaudiškio vals- | 
čiuj iki atvykimo Amerikon iv Į 
gyvenimo Sheboygane, vėliau į 
farmoje ir Milwaukee, L.♦ 
Prūseika atžymėjo mirusio 
draugo idėjas ir darbštumą.

1919 m. Antanas vedė Iza
belę, buvusią jam ištikima 
gyvenimo drauge. Jie užau
gino savo sūnų Albertą, jau 
susilaukusį 33 metų.

Kalbėtojas, varde visų pa
lydovų, tarė gilios užuojautos 
jausmus Izabelei Chulkienei 
ir Albertui.

Anglų kalboj trumpai 
bėjo Bill Thomas, geras 
tano Chulkio draugas.

Antanas gan ilgą laiką ne- 
sveikavo, bet visą laiką dirbo. 
Mirė staigiai.

Po apeigų koplyčioje ilga 
automobilių procesija pasilei- 

Memorial
Ten L. 

tarė kelis

reiškimas bus įtalpintas “Vil
nyje” su aukavusių pavardė
mis.

Visi, kurie dalyvavo laido
tuvėse, pripažįsta, kad jos bu
vo gražiai ir tvarkingai pra
vestos.

Izabelei Chulkienei ir sūnui 
Albertui visi tarė širdingą 
ačiū už pakvietimą į savo na
mus ir malonų priėmimą.

Vienas Iš Palydovų.

Sheboygan, Wis.
Mirė J. Matukevičius

šeštadienį, liepos 24, She
boygane palaidotas Juozas 
Matukevičius. ,

Juozas Matukevičius buvo 
pirmo pasaulinio karo vetera
nas ir uolus “Vilnies” skaity
tojas.

laidotuves, iš Milwaukee 
atvykęs S. Pechuiis.

S.
buvo

kal- 
Au-

buvo pa-

do į Wisconsin 
Park krematoriją. 
Prūseika taip pat 
žodžius.

Visi palydovai
kviesti susirinkti j Chulkių 
rezidenciją, kur jie buvo gra
žiai priimti.

Čia vėl Izabelė Chulkienė ir 
Albertas išgirdo daug jau
trios užuojautos pareiškimų.

Tarpe palydovų 
šeimos, atvykusios 
gano — Mickai, 
čiai ir Gebartai.

Įdomu, kad gėlės ir vaini
kai puošę velionio kaistą, bu
vo atgabenti namo ir palydo
vai buvo paprašyti 
ti gėlių, kokių kas 
atminimam

Izabelė, gerbdama
ro atmintį ir gerai žinodama, 
kad jis buvo “Vilnies’’ drau
gas, paaukojo dienraščio pa- 
ramai $30.

J. Gebartfas, kaipo užuojau
tą Izabelei ir Albertui, surin
ko $27 ir šis užuojautos pa-

buvo ir 3 
iš .Sheboy- 
Makarevi-

pasirink- 
norėjo.

savo vy-

WORCESTER, MASS
Juozas Karsokas 
tragiškai mirė

Juozas Karsokas su savo 
žmona Josephine (buvusia 
Aido Choro mokytoja) ir sū
neliu’ Juozu leido vakacijaa 
prie Spectacle ežero Ware
ham, Mass, (arti Cape Cod), 
kur turi savo vasarnamėlį. 
Liepos 28 d. iš ryto valtis bu
vo tuščia, tik Juozo kepurė 
valtyje. Mat, jis žuvavo. Po 
suvirš 15 valandų graibymo 
po ežerą, policija su ugnia
gesiais .surado Juozo kūną 
liepos 29 d., 2:50 vai. po pie
tų. Tai buvo baisiai nelaimin
gos vdkacijos.

Juozas tapo palaidotas lais
vai rugpiūčio 1 d., Vilties ka
pinėse. Jis buvo tik 58 metų 
amžiaus. Paliko silpnoje svei
katoje žmoną Josephiną 
(Streimikiūtę), dukriutę Jan
ice, sūnelį Juozą, seserį Rožę 
Gaidienę, Nashua. N. H., 
mažai giminių ir 
o*U o * .

Juozas atvyko
dar jaunas 1910 m. 
staruosius 32 metus 
Worcesteryje. 
žai veikė

kretorius, prigulėjo prie LDS 
57 kuopos, LLD 11 kuopos. 
Karsokai nuolatiniai Laisvės 
skaitytojai, daugiausiai vei
klos ir laiko praleido Aido* 
Chore.

Laidotuvės buvo dideliai 
skaitlingos. Sekmadienis bu
vo gražiai saulėta diena. Vie
nok dauguma jautėsi prastai, 
kam tas protestoniškas minis- 
tcris (kunigas) taip ilgas mal
das kalbėjo graboriaus koply
čioje ir ant kapinių, kuomet 
Juozas gyvas būdamas neap
kentė religinių prietarų. Ge
rai, kad nors graboriaus šer
meninėje J. Skliutas tarė lie
tuviškai keletą atsisveikinimo 
žodžių.

Ilsėkis, Juozai, amžinai ne
tikėtos mirties pakirstas.

Gyvųjų valia, tu jos nebe
žinai. D. J.

ne
daug drau-

Francūzija jau pasirengus 
apleisti kolonijas Indijoje.

New Delhi. —t Laikraštis 
“Statesman” sako, kad 
Francūzija jau yra pasi
rengusi pasitraukti iš sa
vo mažų koncesijų - koloni
jų, kurias ji turi Indijos te
ritorijoje. Nehru yra iš
sireiškęs, kad šios koncesi
jos yra “šašai” ant sveiko 
Ihdijos kūno.

Bet tuo pačiu laiku pra
nešama, kad Portugalija, 
kuri dar ir turi kolonijas 
Indijoje, yra pasirengusi 
ginklu jas ginti ir siųsti su
stiprinimus.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

MEDUS
Su Lemonadu—

Tai Gėrimas Karščiuose

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

Bitininko Končiaus Medus 
KAINA 11.25 UŽ KVORTĄ

UŽ l’USĘĮ GALIONO $2.50

Gaunamas

Laisvės Įstaigoje

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas jvyks pirmadienj, rugpiūčio 
(August) 9 d., prasidės 7:30 vai.va

st. Visos narės malonėkite daly
vauti, yra svarbių reikalų aptari
me. — A. W.

WORCESTER, MASS.
L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 

jvyks rugpiūčio 8 d.. 10:30 v. ryte., 
29 Endicott St. Visų prašau būti 
laiku.

kare, Lietuvių Salėje, 29 Endicott 
iš Lietuvos

Per pa
gyveno

Seniau nema-
pažangiajame ju

dėjime, per keletą metų bu
vo Liet. Sūnų ir Dukterų Bro
liškos Draugijos finansų se-

Sekr. J. M. L. 
(151-154)

RIMTAI PAGALVOKIME 
APIE VAJŲ 

GAVIMUI LAISVEI 
NAUJU SKAITYTOJŲ

Prašome vajininkų patarimų iš patyrimų dar
buojantis vajuose. Prašome gerų sumanymų 
vajaus vedimui. 0 ypač labai svarbu, kad visur 
iš anksto būtų suorganizuoti veikimo aparatai 
vajaus vedimui.

Vajų pradėsime su 1-ma diena spalio (October). 
Patarimus ir sumanymus vajaus vedimui pra
šome įteikti Laisvės Administracijai nevėliau 
kaip iki 1 d. rugsėjo (September). Nes rugsėjo 
mėnesį jau spaudinsime visą medžiagą vajaus 
reikalui.

Šiemet labiau negu bent kada turime rūpintis 
ir darbuotis gavimui Laisvei naujų skaitytojų. 
Kiekvienas naudingas darbas, rūpestingai ve
damas duoda gerų rezultatų, tad ir mūsų dien- 
rąščio vajus—tas didysis apšvietus'darbas—tu
ri pavykti, jei visi to norėsime.

Galvokime, planuokime, tarkimės išanksto pasi
ruošimui tam didžiajam darbui. Pavykintas 
vajaus gavimui naujų skaitytojų būtų pats svar
biausias punktas atžymėjimui mūsų dienraščio 
35 metų jubiliejaus.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

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

Vynai

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Dinners

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

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos

Room - two double bedsOne
One Room - one double bed, one single bed -
One Room - double bed

Rašykite ar telefonuokite dėl rezervacijų

CS£9

Week l
$30.00
$27.50
$22.00

už kambarius:
Day 
$7.00 
$5.50 
$4.00

Ežeruose maudynes, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvir., Rugpiūčio (Aug.) 5, 1Š54



Bridgeport, Conn.
išskrido už 4,800 suvirs mylių 

atlankyti seserį
Augustė Pudimienė dažnai 

pamąstydavo apie savo sese
rį, gyvenančią už daugelio 
tūkstančių mylių. Tačiau, kad 
ne vieni, Lai kiti reikalai 
trukdė pasimatyti. Prieš ke
letą mėnesių netekimas myli
mo vyro dar daugiau padidi
no ilgesingumą prie sesers. 
Kitu gi atveju atpalaidavo ir 
nuo tūlų kasdieninių šeiminin
kės pareigų. Ji nusprendė il
giau neatidėti pasimatymo.

NewYirk<kWWa7lrik>v Svečiai NEW YORK

Labdarybės neužgiria 
Adams pasiūlymų

Policijos komisionieriaus
• kalba, pasakyta per radio 
į praėjusi sekmadieni, sukūlė 
įkarštu argumentų. Ypačiai ta 
dalis, kurioje jis dejavo, kad

i būk policijos štabas esąs per- 
i mažas dėl to, kad išleidžiama 
' daug pinigų socialiams patar
navimams visuomenei.

Sesuo Matilda Milkeraitic- I 
nė gyvena Sao Paulo mieste, 
Brazilijoje. Tokiai kelionei 
reikia daug formalumų atlik
ti, pasus gauti. Ji prisirnošė 
pati ir priruošė savo vyriau
sią anūkę, 10 metų amžiaus, 
važiuoti sykiu. Jos buvo pa
siruošusios išskristi iš Inter
national Airport. New Yorke, 
liepos 28-tą, o už 24 valandų 
būti pas seserį.

—Tai jūsų seselė džiaugia
si ’ — pastebėjo Pudimienei 
jos draugės.

—Dar nežinau, ką sesuo 
daro ar darys, — atsakė Pu
dimienė. Jai nerašiau, kad 
atvažiuoju. Bet nebijokite, ' buotojai, kurie arčiausia mato 
neišgązdinsiu. Pirmiausia už- | gyventojams daromą žalą dėl 
eisiu 
kaip jos sveikata.
me, kaip pasisakyti. Iš anks
to parašius, juk gali nesvei
kata ar kas kitas sutrukdyti 
išvažiavimą, sukeltų jai be
reikalingą lūkestį ir rūpestį. 
Geriau lai bus pavėluotas sur- 
prizas.

Surprizas turėjo būti. Pas
kiausiu kartu seserys matėsi 
1907 metų rugsėjo mėnesį,J 
pirm jaunos Augustės išvyki
mo Amerikon.

Grupė šeimos draugių ir 
draugų, su kuriais Pudimie- 
ne per ilgus metus dalyvavo, 
liepos 24-tą suruošė jai pa
čiai surprizą, išleistuvių su- 
eigėlę. Gavę jaunųjų Mr, ir 
Mrs. Albert Pudimų talką, 
sueigėlę padarė jos pačios 
erdviuose namuose. Palinkė
jo jai laimingos kelionės, vi
si smagiai pabuvojo, pasivai
šino. O garbės viešniai įtei
kė dovanėlę, rankinę valizą, 
lyg ir akompanimentą jos di
džiajai valizai.

i Profesorius liudijo 
už organizaciją

Rugpiūčio 2-rą New Yorke 
vykdomuose SACB posėdžiuo
se liudytoju stojo Dr. Ralph 
Barton Perry, buvęs filosofi
jos profesorius H 

I versitete, autorius 
dešimtu knygų. < *

Perry buvo iš eiles šeštasis 
asmenų ar buvusių National 

of American-Soviet 
ar darbuo-

kaip ir pirmesnieji 
5 žymūs 

nai, atmušė Louiso 
liūdimą, kaip melą.

Poną Rhee vežiojo 
kaip herojų

poros

Daugelis visuomeniškų įstai- 
I gų ir asmenų, kurie darbuoja- 
| si liaudžiai geroves srityje 
į per laikus, pripažįsta, kad 
I liaudies gerovei paskyros vi- 
! suomet būna mažinamos pa
taikaujant daugiau politinės 

į galios turinčioms įstaigoms.
Dabartinis Adamso pareiš- 

: Rimas leido suprasti, kad didi- 
' nimą policijos štabo jis skaito 
pirmesnių reikalu, negu teiki
mą miesto gyventojams pato

gumu sveikatos apsaugai,dau- *■ . i giau mokyklų, žaismavieclų. ■ 
parkų 
reikalingiems. Tų sričių dar-

, i
, Council
Friendship rėmėjų 

j tojų. Jis, 
čia liudiję am ori k o

Perry sakė, kad jis buvo 
Corliss Lamonto pakviestas į 
Council direktorius 1943 metų- 
sausio mėnesi. Už 3 mėnesių 
rezignavo dėl to, kad darbas 
Harvarde darė negalimu lan
kymą tarybos mitingų, vyk
dytų New Yorko.

Budenz savo liūdyme praė-
daugiau pašalpos jos i jusį birželi buvo

I Sillen, Stachel, 
! Trachtenberg 1940 
i denzui sakę, kad 
komunistas. šiame posėdyje

i Perry pareiškė, jog jis nėra 
dabar ir nėra bent kada bu
vęs komunistu. Taipgi kad 

' jis, kiek jam žinoma, nėra su- 
| si tikęs ar bendravęs su Sillen, 
j Stachel, Jerome, Trachten- 
! berg.

sakęs, būk 
Jerome ir 
metais Bu- 
Perry esąs

pas jos vaikus Sužinot,stokosgeroveireikalingųprie- 
Pasitars!-I monilb reiškia susirūpinimą 

dėl Adams’o kalbos.

Bronxe išbandys naują 
trafiko sargybą

Bronxe šiomis dienomis 
vykdyti egzaminai kandida
tų į trafiko sargus prie gat
vių sankryžų ties mokyklo
mis. Esą planai pasamdyti 
tam darbui civilinius, vie
ton dabar statomos trafiko 
sargais reguliarės policijos. 
Jei tas planas pasirodys ge
ras, tada tą patį darys ir 
kitur.

Council advokatas Rein
klausė jo:

— Ar (;si susitikęs T/O u is
Budenz ?

—Kiek man žinoma, nesu-

Mureikiene 
atvažiavo 
rankiniais

Kalbant apie vaišes — ko 
Čia nebuvo? A. 
su dukra Jeanne 
vežinos kupinais
šviežių savo farmukės pro
duktų ir iš jų'skaniai ir gra
žiai darytų valgių: rūkš- 
taus pieno, sūrių, grietinės, 
agurkų ir kitų daržovių, tor
tų. Priedams dar atvežė glė
bius gėlių garbės viešniai ap
dovanoti ir stalams puošti. Gi 
jaunieji Pudimai ir jų drau
gai buvo paruošę kitų vaišių,

Vakaro toastmasteris J. J. 
Mockaitis iškvietė kiekvieną 
dalyvį ką nors pasakyti. Sve
čiai linkė/o Pudimienei sma
giai paviešėti, laiihingai su
grįžti ir tuomet apie pamaty
tą kitą Ameriką mums pa 
pasakoti. Greta linkėjimų, 
Mureikienė sugestavo, kad šia 
proga būtų gražu pasveikinti 
Laisvę ir tuo patimi atžymėti 
šią sueigą. šeimininkei lei
dus, tas ir buvo padaryta.

Jaukioje šeimyninio ratelio 
sueigoje vie^nių-svečių buvo ir 
iš apylinkės miestelių, ' gi 
Mrs. U. Walins atsivežė vieš
nių net iš Brooklyno ir Rich
mond Hill. Prie gerų vaišių 
ir draugiškų pokalbių nei ne
pajutome, kad jau po pusiau
nakčio. Linkėtina, kad savo 
garbės viešnią nebūtume per
daug nuvarginę pirm ilgos ke
lionės, kad sveika ir linksma 
greit sugrįžtų pas mus.

D-ė

Pirmadienį palaidojo jau
ną gaisragesį Schillerį, tri
jų vaikų tėvą. Jis tapo už
muštas skubinant prie gais
ro, kurio nebuvo. Bereika
lingas iššaukinčjimas atliko 
kriminališką darbą, ne špo
są. '

. Gavimui tų 117 darbų vie
na diena rašytus kvotimus 
laike 1,400 anlikantų. Pa
samdytieji dirbs po apie va
landą i dieną, 5 dienas, poli
cijos departmento žinioje. 
Mokes po $1.50 už valandą.

siti kati.
čia įsikišo SACB tardymo 

vedėjas Codaire su klausimu, 
gal pasitaikę susitikti Budon- 
zą. Dr. Perry atsakė, jog at
sitiktinai gali bile kur, bile 
ką susitikti, visai nežinoda
mas, kad susitinki.

Jis sfike:
“Viskas galima šiame svie-

Profesoriaus toliau klausinė
jo SACB tardytojas

—Ar atsimeni kur 
komunistą ?

Conoris: 
susitikęs

Pietų Korėjos diktatorius 
Syngman Rhee buvo vežamas 

i pirmadienį per pietus po mios- . 
j to centrą. Paskui nugabeno Į 
! City Hali,kur aukšti valdinin
kai Įvykdė iškilmingas apeigas, 
diktatorių gyrė. O šis ameri- 

į konų ponų garbinamasis šau- 
i kė už kitą karą, už daugiau 
j dolerių ir ginklų jo karui, 
įšaukė tuojau pulti Kiniją.

Tarpe susirinkusių prie Ci
ty Hali ponų pasiklausyti 

į Rhee’jaus kalbos, matomai 
ouvo ir grupelės darbininkų, 
res grįžtantieji Į parkuti, ar 

i gal i darbą kur nors už par- 
kučio, kalbėjosi:

: —Neužteko jam, kad jo ka- 
i ras prarijo mūsų, šalies 30,000 
.'aunu žmonių gyvybes.
—30,000? O kas jau per gy
venimas tiems tėvams, kurio 

Į liko ašarose, ar tai gyveni
mas? Kaip sir jaunomis našlė
mis? Kaip su vaikais, kurių 

į tėvai nesugrįžo ar sugrąžino 
i tik pusgyvius vargą vargti?

Nežiūrint, kad Rhee buvo 
vežamas Broadway darbinin- 
i<ų pietų laiku, kada žmones 
negali neišeiti ant gat- I 
vės, tačiau nuostabiai mažai 
teišėjo stovėti. Turėjusieji 
pereiti gatves eiti pietauti ma
žai kas tesustojo. Nenorėjo 

įtapti priskaityti to karo kurs
tytojo garbintojais.

Rhee’jaus kalbos klausytis 
prie City Hali susirinko gal 
apie pora tūkstančių klauso- 
vų. Nors gretimame parke de
šimtys tūkstančių žmonių per 
pietus ateina suvalgyti iš na
mų atsineštą užkandį ar eida
mi iš ręsta urano užeina į par
ką valandžiukę pabūti atvi
rame ore, tačiau tos minios 
artyn mitingo neatėjo. Nežiū
rint to, karui pritarančioji 
spauda vis viena visus parke 
buvusius padaugino bent dvi- 
gubaiir priskaitė atėjusiais ka
ro kurstytoją Rhee pagerbti, 

į Iš pikieto prie Waldorf-As
toria bus sekamose laidose.

Stebėtojas

Policijos viršininkas 
neatspėjo ateities

Policijos viršininkas Adams 
kalbėdamas radio programo
je sekmadienį, matomai, buvo 
pasiryžęs būtinai gauti tvos 
7,000 daugiau policijos. Jis 
dramatiškai pareiškė, kad bė
giui sekamų 24 valandų mieste 
Įvyks 327 blogadarybės.

Viršininkas ar jam ruošusie- 
ji raportą gerokai prašovė pro 
cielių, jog net jo geriausi prie- 
teliai pajuokavo. Vietinis 
Daily News, kuris visuomet 
pritaria dauginimui policijos 
ir nesigailėjimui lazdų bei 
kulkų, irgi pasišaipė iš tų per- 
didintų skaitlinių. Kokios jos?

Suglaustai paėmus visus 
kartu, mažesnius ir didesnius 
prasikaltimus per sekamą pa
rą po komisionieriaus Adams 
prakalbos Įvyko 251.

Ypatingai didžiųjų prasi
kaltimų, skaitlines toli atsiliko 
nuo pranašautų.

Wagneris irgi noris 
daugiau policijos

Po išklausymo policijos 
komisijonieriauę prakalbos, 
kurioje jis smarkiai užgąz- 
dino apie kriminalybių dau
gėjimą mieste, piliečiai krei
pėsi į majorą Wagnerį. No
rėjo sužinoti, koki jo 
nai.

pla-

Wagneris pripažino, 
“diskusuojama” planai 
statyti daugiau policijos. 
Tačiau jis sakė, jog nesiti
kima staiga pasamdyti tuos 
7,000 Adams’o pageidautų 
ekstra policistų. Bet daro
mi visokį planai, kad dides
nis skaičius galėtų išeiti į 
gatves.

jog 
pa

Atsilankė j Maspethą
I. Karlonas* iš Tuckahoe, 

N. Y., su savo žentais ir du
krelėmis praėjusį šeštadieni 
buvo atvažiavę atlankyti sa
vo brolį ir brolienę, Vincą ir 
jo draugę Kastanciją Karlo- 
nienę, seną Laisvės skaitytoją. 
Pokalbyje su giminėmis, Kas
tancija sako:

—Vėlinu brangiai Laisvutei 
laimingai gyvuoti.
serganti esu, bet jos 
siu.

Taigi, T. Karlonas, 
bėjęs su Kastancija,

—Broliene, skaitau Laisvę 
ir matau, jau antru sykiu au
kojote Laisvei nors serganti 
būdama. O aš irgi nesu drū- 
tuolis ir jau ne jaunas, einu 
aštuntąją dešimtį metų. Bet 
jums, broliene, nepasiduosiu, 
ir aš aukoju 10 dolerių, te
gu Laisvute gyvuoja. V. K.

----------- :------------------------------------------------ ;............ . ............ ..

HELP WANTED—FEMALE

BARMAID |
Pasitikima ir patyrusi. Dieną datlf 

bas. Kreipkitės:
BILUS BAR & GRILL
44-69 21 st St., L. I. C.

Telefonas:
RA. 9-9450

(102-193)

Kad aš ir 
neaplei-

pasikal- 
sako:

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)

E.7, E. 8 Sts., Dit- 
ir Cortelyou Rd. 
teismui sako, kad 
neturi teises jų iš
neš Į viešą posėdi

Gyventojai gina savo 
namus nuo sugriovimo

Flatbush gyventojai užvedė 
! teisminę bylą prieš nugriovi
mą namų toje vietoje, kur pa- 
simota statyti naują 62-rą Ju
nior High mokyklą. Sritis ran- 

I dasi tarp 
m as Ave.

Skunde 
miestas 
kraustyti,
tos srities gyventojai nebuvo 
pakviesti, kada buvo svarsto
ma mokyklai vieta.

Gyventojai sako, jog netoli
moje apylinkėje yra lygiai pa
togi ar dar patogesnė tuščia 
vieta, bet valdininkai parinko 
tą vietą, kur išmes, iš namų 
keletą dešimtų šeimynų.

Ant Southern State Park
way ties Massapequa 
sužeidė du 10 ir 11 
berniukus.

auto 
metu v

OPERATORES
Patyrusios Prie Moteriškų Jkoutų

Sekcijų ar savaitinis darbas
IDEAL COAT CO.

37 Morreb St., Brooklyn, N. Y.

(150-152)

HELP WANTED-MALE

GRINDŲ DĖJIKAI
Ąžuolinės grindys — Strip Wo4k 

metų darbas. Nassau—Suffolk
County. Gera mokestis,

Tel. Babylon 6-1790
(150-154)

2

REAL ESTATE

BENSONHURST
Vienai šeimai detached, žemės 40x 
100, 5 miegrūmiai, uždari ir atviri 
porčiai, ištaisytas skiepas, gara- 
džius, cimentuota driveway, patogi 
vieta, 70th St. arti Bay Parkway.

Šaukite del pasimatymo:
BE. 6-9147 — LO. 4-8180

/ (151-153)

BAYSIDE
Semi-detachcd, 5 rūmai, 2 miegrū- 
miais, ištaisytas skiepas, palio, 
screens, stoim doors ir langai. Re- 
frigerator, ekstra jrengimų. - 

$14,000. ------ BA. 4-7484
(151-154)

MARCY AVĖ.------594
2 šeimų, 15 rūmų, 4 maudynės, alie
jum šildomas. Ideališkas dėl beauty 
shop, biznio zonoje. Apsaugota nuo 
brokerių.

Tel. DR. 8-0100
C’įl-153)

Žada bausti savininkus 
už netaisymą namu

Miestinis teisėjas John M. 
Murtagh viena diena buvo 
pašaukęs į teismą 3,273 namų 
savininkus. Jie pašaukti maž
daug sugrupuoti pagal vieno
dus prasikaltimus. Jiems ben
drai, grupėmis, pasakė, ko
kių pataisų iš jų tikimasi. 
Taipgi įspėjo, kokios gali būti 
pabaudos-, jeigu tų pataisų

—Kurį?
—Tarybų general i 

New Yorko mieste.
—Iš kur žinai, kad jis buvo 

komunistas ?
—Iš to, kad jis buvo Tary

bų generaliu konsulu.
Dr. Perry liudijo laikraš

čiuose skaitęs, kad Harvardo 
esą komunistų. Conneris jo 
klausė.

“Ar dėl to darei ką nors?’’ 
“Ne.”
“Dėl ko?”
“Nes ne 

tai kištis.”
Daktaro 

ar Melish,
mont,Morford esą komunistai. 
Dr. Perry atsakė,'jog jam ne
įmanoma tai žinoti.

“Jeigu būtumei žinojęs Na
tional Council esant komunis
tų partijos dominuojama, 
būtumei buvęs Councilio 
riu?”

“Nebūčiau buvęs.”
Dr. Perry liudijo, kad

konsulą per-Policijos komisionierius
Rele i žemesnį laipsnį detek
tyvą David Caming. Jam buvo 
pranešta, kad Madelon Jean 
yra pavojuje1 nusižudyti. De
tektyvas patikrhięs pirmąjį 
paduotą antrašą, tojevietoje 
merginos neradęs ir daugiau 
neieškojęs. Sekamą dieną

Newyorkieciai rengia 
spaudos pikniką

New Yorko darbininkų lai
krašti^ Daily Worker rengia 
spaudos pikniką rugsėjo 19 
dieną ir prašo visus skaityto
jus ir prietelius pasitaupyti tą 
dieną jiems. Neteko patirti, 
ar ir kurie kiti laikraščiai bus 
prisidėję. T-as

mergina nusižudė po nauju 
antrašu, kurį buvę lengvą at
rasti.

mano reikalas i

Perry dar klausė,
Kingsbury, La-
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4* ALFRED HITCHCOCK’S VĖLIAUSIA ŠIURPINTI FILMĄ!

I Rear Window
su

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L. D. S. 13 kuopos susirinkimas 
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. 11-tojo seimo. Taipgi 
kuriems laikas užsimokėti duokles, 
malonėkite tą atlikti šiame susirin
kime. —Komitetas.

BAY RIDGE—86th St. T
3 šeimų mūrinis namas, 2 po 5 rū
mus apartmentai, tuščia patalpa 
krautuvei, blokas nuo subway. Vi
sokiam bizniui čia gera vieta.

$22,000.
Savininko Tel. TE. 9-1317

(150-152)

For Rent

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—S vakare 

Penktadieniais uždaryta

Išnuomavimui Kambariai . 
BRONX

Arti Bruckner Blvd.
5 gražus, šviesūs, oringi rūmai, sun 
porch, didelis dinette, arti krautu
vių, transportaeijos ir mokyklų — 
$110. Po 4 p. m. šaukite:

TI. 2-8654
(148-154)

BAYSIDE
KITAS GERAS BARGENAS! fl 

rūmai, pusiau atskirtas medinis na
mas. Screen ir Storm langai. Gesu 
šildomas. Pusė bloko nuo transpor- 
tacijų. $8,300.
POKORA. Prie “Traffic Circle” 

34-45 Francis Lewis Blvd.
FL. 8-3788

(147-153)

Daugumai savininkų paskyrė 
pataisoms laiko iki sausio 4-< 
tos. Liepė tą dieną ateiti į teis
mą. Sako, kad pagal tą, kas 
bus padaryta ar nepadaryta, 
priklausys pabaudos buvi
mas ar nebuvimas ir kiekis.

Teisėjas grasino, kad nevyk- 
dantieji pataisų, kokios įsaky
ta, gali būti baudžiami iki 
$500.

Iš tą dieną stojusių Į teismą 
virš 3 tūkstančių, tapo nu
bausti 43. Iš jų surinko' pa
baudomis $1,075.

ar 
na-

pakanka- 
atitraukti

dar klau-

MATTHEW A.;
BUYUS :
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

I
lr GRACE KELLY * THELMA RITTER * WENDEL COREY <

' ‘ Taipgi figūruoja >
JUDITH EVELYN — ROSS BAGDASARIAN — RAYMOND BURR 1RIVOLI THEATER, Broadway prie 49th St., N. Y. C. J
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TONY’S

jis 
tebėra Council rėmėju ir kad 
generalio prokuroro pasimoji- 
mas įtraukti Council į subver- 
eyvių surašą “nėra 
m u pamatu man 
mano paramą.”

Daktaro Perry
sinėjo, kokias marksistines 
knygas jis skaitęs. Jis atsakė, 
kad kaip filozofijos studentas 
ir mokytojas jis norėjo nors 
Šiek tiek tai pažinti. Del to 
skaitė Markso “Kapitalą,” 
“Komunistų Manifestą” ir tū
lus filozofinius Lenino raštus.

Dr. Perry liūdymai dar te
bevykdomi. ' Rep.

Lėktuvų stočių ir mecha
nizmo prižiūrovai taipgi pa
statė savo reikalavimus lėk
tuvų kompanijoms, pagrą- 
sino streiku. >

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
ĮrengtąUžlaiko Puikiai

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

Telephone: E Vergreen 4-8174 .

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

FEIST 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

ELMHURST — SPECIAL! W
2 šeimynų, mūrinis namas. Gali

ma užimti visą namą, du 5 kamb. 
apts., priskaitant 3 rūmų basemen- 
tą, viskas naujai išdekoruota. Alie
jum šildoma. 3 karų garadžius. Ge
ras pirkinys. Tiktai $19,500.

LEWIS & MURPHY <
HI. 6-0100 k

(149-151)
POINT
gesu šildomas, 

iki subway, arti

CLASON 
4 rūmų ^bungalow, 

Countrified, busas 
mokyklų ir bažnyčių. Gerose sąly
gose.

Tel. TI. 2-1391
 (149-151) 

WESTCHESTER
17 akrų - - - - $3800 

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

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

(149-154)

Du newyorkieciai 
užsimušė ant kelio

Newyorkieciai Leonard 
Houghton ir James R. Jones 
užsimušė, trys kiti asmenys 
sužeisti netoli Westbor^ 
Mass. Jų auto išmušė (Hę 
šalikelėse stulpų, atsimušė į 
medį, paskui nušoko staigiu 
krantu.

4 psi,—LaiąvS (Liberty)- Ketvir., Rugpjūčio (Aug.) 5, 1954




