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KRISLAI o 
Kolonializmas traukiasi. 
Portugalija.
Kalbant apie orą.
Kriminalistai.

Rašo R. MIZARA

Francūzija nusitarė pasi- 
travpkti iš dviejų nedidelių 
ženjres plotų, turėtų Indijo
je, Pondicherry ir Kari
kai.

Abu plotai nedideli, bet iš 
jų francūzų pasitraukimas 
turi reikšmės. Tai parody
mas, jog francūzai imperia
listai, gavę gera lekciją In
dokinijoje, gražiuoju trau
kiasi iš ten, kur jie neturi 
teisės būti. i

Suteikimas Tunisijai pla
tesnės autonomijos byloja 
tą patį.

Jie bus priversti pripažin
ti autonomiją ir Morokui, 
Šiaurės Afrikoje.

Anglai taipgi mokosi: jie 
nusitarė pasitraukti iš Su- 
ezo kanalo zonos, nes Egip
to žmonės buvo pasiryžę 
juos iš ten jėga iškraustyti.

Washingtono žinios skel
bia, kad Jungtinių Valsti
jų vyriausybė kolonialinį 
žlugimą išnaudos “Vakarų 
poįitmai” tvirtinti.

kiūrėsime, kaip jis bus 
išnaudotas.

Portugalija taipgi nuo se
novės Indijoje valdo tris 
žemės plotus,’ — Goa. Da- 
mao ir Diu.

Iš viso 1,537 ketvirtaines 
mylias su apie 650 tūkstan
čių gyventojų.

Indija reikalauja, kad iš 
jos respublikos ribų portu
galai išsikraustytų, bet ši
tie atsako: ne, mes gražiuo
ju neišeisime, — jei reikės, 
kariausime.

Ką jie ten prikariaus!
Indija kasdieną tvirtėja. 

Jau praėjo tie laikai, kada 
pasaulio imperialistai ją vi
saip draskė ir smaugė.

•

Į Apie Portugaliją išlauki
nis pasaulis turi labai ma
žai žinių. Vienas aišku: 
darbo žmonės ten gyvena 
tokioje priespaudoje, kaip 
ksenijoje. Diktatorius Sa- 
lazaras visaip, liaudį engia, 
bet ji anksčiau ar vėliau 
tars savo žodį.

•

Va, jau arti rugpjūčio 15 
diena, o mes $10,009 fondo 
dar nesukeleme.

Ką darome, brangieji 
laisviečiai?!

New Yorko miestą ilgai 
kočiojo tvirti karščiai; tik 
su rugpjūčio mėnesio pra
džia oras gražiai atvėso ir 
darbu žmonės gavo poilsio.

Šią vasarą oras .ypatin
gas:

Jungtinėse Valstijose 
šiurkšti sausra palietė mil
žiniškus žemės plotus. 
^•.Europoje Dunojaus van
denys, išsilieję į potvynius, 
p0arė žmonėms baisių nuo
stolių.

Pasireiškė potvyniai Kini
joje ir Indijoje.

Maskva turėjo didžiulių
(Tąsa. 4-—tames puslap.)

PR. EISENHOWERIS GINA 
GEN. M AR SHALLO GARBĘ

SOVIETAI VęL RAGINA
4 DIDŽILJ(JSltlS TARTIS

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris spau
dos konferencijoje sakė, 
kad jis laiko puolimus 
prieš generolą Marshallą 
bjauriais šmeižtais. Ge
nerolas Marshallas yra 
didis Amerikos patrijotas, 
sakė Eisenhoweris.

Eisenhowerio pareiški
mas buvo nukreiptas prieš 
senatorių Jennerį ir dar 
labiau prieš senatorių Mc
Carthy, kurie pakartotinai 
puolė Marshallą, buvusį 
generalinio štabo viršinin
ką, kaip “beveik išdaviką.” 
Reakcinis republik. spar
nas negali Marshallui at
leisti, kad kaip tarpininkas

i --------------------------------- -- .. ...... —
i

Washingtonas. — Ket
virtadienio vidudienį sena
tas numatė, kad Nixon pa
skelbs McCarthy’io tyrinė
jimo komisijos sąstatą.

Indonezija neprisidės 
prie amerikinio pakto

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia pakartotinai pareiš
kė, kad ji neplanuoja pri
sidėti prie Pietrytines Azi
jos karinio anti - komunis
tinio pakto, kurį planuoja 
Amerika. Indonezija lieka 
neitralė, pareiškė jos infor
macijos ministras Tobin- 
gas.

Indonezijos užsienio rei
kalų pirmas sekretorius 
Roselan Abdulgani priėmė 
britų, francūzų ir ameri
kiečių ambasadorius, ir 
jiems išaiškino Indonezijos 
stovį.

Paskutiniai pranešimai
Casablanca. — Didelis 

gaisras Casablancos prie
miestyje sunaikino šimtus 
namų. 2,000 asmenų liko 
be pastogės, 18 buvo sužei
sta. Francūzai sako, kad 
gaisras buvo sukeltas “te
roristų.”

Hanoi. — Francūzai pra
dėjo oru evokuoti norin
čius vykti į Pietus žmones. 
Bet daugelis vietnamiečių 
ir pačių francūzų verslinin
kų lieka, manydami, kad 
jie galės prisitaikyti prie 
liaudiečių režimo.

Saigonas. — T o u r a n e, 
Centraliniame Vietname 
francūzai nušovė du vietna
miečių, kurie dalyvavo de- 
monstriacijoje už šalies vie
nybę.

Varšuva. — Lenkija už
protestavo britams už su
laikymą Antonio Klimo- 
wicz’o, kuris buvo nuimtas 
nuo lenkų laivo Dabrowskio 
prie Londono.

Britai, teigia, jis ieškojo 
prieglaudos, lenkai, — kad 
jis buvo nuimtas jėgai ■

-pasiuntinys jis stengėsi 
suvesti Čiangą ir komunis
tus Kinijoje, kad sudaryti 
koalicinę vyriausybę.

Prez. Eisenhoweris spau
dos konferencijoje taipgi 
kalbėjo apie Kinijos pri
pažinimą. Jis sakė, kad 
jis stoja prieš pripažinimą 
dabar, bet tas nereiškia, 
kad tai amžinas nutarimas.

Streikai visoje 
Italijoje; kova 
už unijii teises
Muštynes vyko parlamente; 
klerikalai puolė kairius

Roma. — Emilijoje, Tus- 
kanijoje, Kalabrijoje, Ka- 
pulijoje ir kitose Italijos 
provincijose vyksta strei
kai, demonstracijos ir kito
kie. išstojimai. Darbinin
kai protestuoja prieš val
džios bandymą išmesti iš 
jiems priklausomų būsti
nių komunistus, socialis
tus ir kairiąsias unijas.

Šie namai anksčiau bu
vo fašistų partijos lokalai, 
ir kairiečiai su valdžios 
pritarimu juos perėmė tuoj 
po išsilaisvinimo. Kairie
čiai turi kontraktus su val
džia, bet Scelbos vyriau
sybė dabar bando per teis
mus tuos kontraktus pa
naikinti.

Scelba gyrėsi, kad jis iš
mes kairiečius iš 2,000 pa
statų, bet kol kas jam pa
sisekė tai padaryti tik su 
98.

Parlamente uždarant se
siją atostogoms įvyko muš
tynės. Klerikalų deputa
tai puolė kairiųjų socialis
tų kalbėtoją ir neleido jam 
kalbėti, ir netrukus muš
tynės buvo visuotinos.

Hitlerinis žvalgybininkas 
bus Adenauerio padėjėju

Bonna. — Buvęs genero
las Reinold G. Gohlen bus 
paskirtas Vakarų Vokieti
jos kariniai - civilinio sau
gumo viršininku, tai yra, 
vyriausiu Adenauerio val
džios šnipu.

Gen. Gehlenas yra se
nas nacis. Karo metu jis 
buvo Hitlerio karinės žval
gybos Rytų (sovietinio) 
fronto ' viršininku. Kaipo 
toks, jis yra skaitomas1 žy
miai atsakomingas už par
tizanų ir civilių gyventojų 
sadistinį traktavimą ir 
karines kriminalybes.

Berlynas. — Vakarų Ber
lyno laikraštis “Bild Zei- 
tung” sako, kačį iš Vakarų 
Vokietijos pas komunistus 
perėjęs žvalgybos viršinin
kas Otto John buvo išskri
dęs Maskvon ir kartu su 
keliais aukštais Sęvietų 
saugumo pareigūnais grį- 
žo j Rytų Berlyną.

$10,000 Fondo Eiga
Tik savaite laiko iki pabaigos vajaus sukėlimui $10,- 

000 fondo, i O dar reikia sukelti $1,660.00. / Su geromis 
pastangomis dar būtų galima sukelti.

Paskutinėmis dienomis pasidarbavo ir aukojo fondui 
šie prieteliai:

Per Eva Valley, iš New Britain, Conn., gauta $32.00.
Aukojo:

S. Yurkin .................................................  $20.00
J. J. Gerdis (Berlin) ................................. 10.00
J. ščebeda...........................................:. • 2.00

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai:
Grupė iš Hartford, Conn................  $25.00
Draugas iš Connecticut...........................   20.00
Brooklynietė...............................................  10.00
Ig. Karlonas, Tuckahoe, N. Y......................10.00
J. Banaitis, Flushing, L. L, N. Y................... 5.00
Frank Obrekes, Millinocket, Me......... . 5.00
Z. & V. Pranaičiai, Flushing, L. T., N. Y. 5.00 
Geras draugas-farmerys,

Southbury, Conn..........................   5.00
Elena, New York ........................................ 2.00
K. Matukaitis, Chicago, Ill......................... 2.00
Stanley Grigaliūnas, Langhorne, Pa. ..... 2.00 
Violet Raktis, Atlantic City, N. J.............. 2.00
J. G., New York City.....................................2.00
P. Thompson,- Simpson, Pa........................ 2.00
'Teresė Eimutis, Great Neck, N. Y............ 2.00
C. A. Motejūnas, Williamstown, N. Y. 2.00 
Julia Shimkus, Brooklyn, N. Y......................2.00
Tadas Laucius, Brooklyn, N. Y.......................2.00
Chas. Milevich, New Glasgow, Canada 1.00
Iš anksčiau gauta $8,202.47. Dabar įplaukė $138.00. 

Iki šiol viso gauta $8,340.47.
Dėkojame visiems pasidarbavusiems ir aukojusiems. 

Prašome visur subrusti garbingam fondo baigimui. Dar 
yra eilė gerų laisviečių, kurių vardų aukojusiųjų sąraše 
nematėme. Argi galėtų būti neįvertinimas reikšmės dar
bininkiškos spaudos?

Reikia visiems išgalintiems, kurie ir aukojo, dar 
primesti nors po biskį, o tie, kurie išgalėtų, o dar nepri
sidėjo su $35.00 dienraščio sukakties proga, turėtų tuo
jau tą padaryti.

Laisves Administracija

140^000 bedarb. Massachusetts?; 
valdžia atšaltominga^ sako A,F.L.

Worcester. — čia vyksta 
Amerikos Darbo Federaci
jos (AFL)* Massachusetts 
suvažiavimas. Atidarant 
suvažiavimą Henry J. Bri
des pažymėjo, kad šioje 
valstijoje dabar yra “ma
žiau darbo, mažiau viršlai
kio, mažiau uždarbio ir 
mažiau saugumo.”

Jis nurodė, kad Massa
chusetts jau turi apie 140,-

Junta prieš juntu Guatemaloįe; 
padėtis lieka labai nepastovi
Guatemalos miestas. — 

Guatemaloje visai ramu, 
sako Armaso valdžia, bet 
stebėtojai sako, kad nieko 
panašaus dar nėra. Arma
so junta, pati susiskaldžiusi 
į jo paties ir Monzono kli
kas, dabar prieš save turi 
kitą juntą, susidariusią su
kilėlių aviacijos bazėje Au
roroje.

Ten sudaryta junta susi
deda iš dviejų pulkininkų: 
Adolfo Garcia Montenegro 
ir Juano Sosos. (Montene
gro buvo Arbenzo valdžios 
ambasadorius. Ar jis politi- 
tiniai nusistatęs prieš Ar- 
masą, arba tik asmeniniais 
sumetimais stoja prieš jį, 
dar neaišku.).

000 bedarbių ir jų skaičius 
vis auga.

Brides ir kiti kalbėtojai 
kaltino valdžią kaip atsa- 
komingą už nedarbą. Re- 
publikonų dominuojamas 
kongresas ir Eisenhowerio 
administracija nieko neda
ro, kad palengvinti darbo 
žmonių padėtį, sakė kalbė
tojai.

Pačioje. Armaso juntoje 
pulkininkas Monzonas dar
buojasi, kad nuversti Ar- 
masą ir pats pasidaryti 
valdžios galva.

Mieste dar visur matosi 
sustiprintos karinės sar
gybos.

Amerikiečiai pasivėlino, 
nelips j K-a viršukalnę

Washingtonas. — Dabar 
sužinota, kad amerikiečių 
kalnų laipiotojų ekspedici
ja jau ilgokas laikas ren
gėsi vykti Azijon ir lipti į 
K-2 viršukalnę Himalajuo
se.

Ekspedicija dabar palei
sta, nes italai pirmi pasie
kė viršūnę.

Washingtonas. — Tary
bų Sąjunga įteikė notas 
Jungtinėms Valstybėms, 
Britanijai ir Francūzijai. 
Tose notose, kurios visos 

i trys buvo vienodos, TSRS 
I kviečia pravesti Keturių 
Didžiųjų jėgų užsienio rei- 

■ kalų ministrų konferenciją. 
Tikslas būtų sudaryti ben
drą Europos paktą, kuris

! Parašutistai
Į

i puola Tuniso
I nacionalistus
Kai kurie nacionalistai 
nepasiduoda francūzan^s

Tunisas. — Francūzai at
siuntė' parašiutistus, kad 
apsupti ir sunaikinti eks- 
tremų nacionalistų parti
zanus, kurių junginiai dar 
veikia kalnuose prie Kasse- 
rine.

Kraštutinių nacionalis
tų partizanai, kurie žino
mi kaip “Fellagha”, atsisa
ko pasiduoti francūzams, 
nežiūrint to, kad naciona
listinė Neo - Deturo parti
ja ragino nutraukti gin
kluotą kova.

Pranešama, kad jau įvy
ko susirėmimai tarp fran
cūzų ir partizanų. Vienas 
parašutįstas buvo užmuš
tas ir du sužeisti.

Sousse miestelyje, kur 
vienas francūzų pareigūnas 
buvo nušautas, policija su
ėmė 700 tunisiečių ir , juos 
tardė ieškant pasikėsintojų.

Naujas premjeras Tahar 
ben Amaf tuo tarpu sutiko 
kai kurių sunkumų suda
rant kabinetą. Neo - Des- 
tur partija norį turėti vi
sas svarbesnes ministeri
jas, bet francūzai daro 
spaudimą ant Amaro, kad' 
jis sudarytų labiau maišy
tą kabinetą.

Filipinų valdžios partijos 
senatorius prieš JAV planą

Manila. — Senatorius C. 
M. Recto sako, kad Filipi
nai neturėtų prisidėti prie 
Pietrytinės Azijos pakto, 
kaip tai siūlo Amerikos 
Jungtinės Valstybės. “Mes 
neturėtume prisidėti, — 
sakė jis, kadangi dau
guma Azijos šalių to pakto 
nenori.”

Senatoriaus Recto pa
reiškimas iššaukė didelį 
nusistebėjimą, nes jis yra 
valdiškos Magsaysay va
dovaujamos partijos žmo
gus ir iki šiol rėmė Ameri
kos politiką.

Georgetown (Britų Gui
ana). — Britų kariuome
nė blokaduoja visus kelius 
į sostinę, kad neprileisti 
planuojamo darbininkų są
skrydžio, kurį organizavo 
Liaudies Progresyvė Par
tija.

apimtų visas šalis, nežiū
rint jų politinės sistemos.

Tarybiniai ambasadoriai 
Washingtone, Londone ,ir 
Paryžiuje kiekvienas ap
silankė tų sostinių užsienio 
reikalų ministerijoje, ir 
įteikė tas notas.

Sovietai ragino pasitari
mus laikyti rugpiūčio arba 
rugsėjo mėnesį.

Washingtone tuojau bu
vo “neoficialiai” pareikš
ta, kad Tarybų Sąjunga sa
vo kvietimu tik siekia 
sulaikyti Francūziją nuo 
Europinės Armijos (Vaka
rų) pakto pasirašymo.

Londone ir Paryžiuje, 
betgi, tarybinis pasiūlymas 
buvo sutiktas palankiau. 
TSRS ambasadorius. Mali
kas įteikdamas notą kiek 
ilgėliau liko užsienio rei
kalų ministerijoje ir, kaip 
manoma, ten tarėsi.

McCarthy’io auka vėl 
atleista iš tarnybos

Washingtonas. — Armi
ja išmetė iš darbo Mrs. 
Annie Lee Moss, civilę ' ne
grę tarnautoją. Šių metų 
vasario mėnesį ji buvo 
McCarthy’io apkaltinta 
kaip komunistė ir atleista 
iš darbo kaip Pentagono 
smulki raštinės tarnautoja. 
Vėliau pasirodė, kad Mc
Carthy’io kaltinimai ją su
maišė su kitu asmeniu, ir 
ji buvo grąžinta darban.

Dabar ji vėl išmesta, nes, 
sako Pentagono pareigūnai, 
“nauji įrodymai atideng
ti.”

Paulėkifite-Rockefelleriene 
padeda milijonus į trustus,

Her, buvusioji Ievutė Pau- 
lėkiūtė, patvarkė taip, kad 
jos’penki ir pusė milijono 
dolerių, kuriuos ji gavo 
nuo persiskyrusio vyro 
Wintropo Rockefellerio, vi
si būtų padėti į trustus.

Ji taip sutvarkė, kad nei 
ji pati nei jos sūnus nega
lėtų tų pinigų gauti. Ji gy
vens ir augins sūnų iš jei
gu, kurias tie trustai at
neš. Tos įeigos bus nemen
kos, sako finansiniai eks
pertai ...

Paulėkiūtės Rockfelle- 
rienės tikslas yra užtikrin
ti, kad gengsteriai neužma
nytų kidnepinti jos sūne
lį. Žinodami, kad tie mi
lijonai ir jai pačiai nepri
einami, gengsteriai neban
dys kidnepinti, kad išgauti 
pinigus, mano ji.

Už komunistų draudimą
Philadelphia. — VFW 

(Užsienio Karų Vetera
nai) priėmė rezoliuciją už 
komunistų partijos uždrau
dimą.

ORAS. — Debesuota1 ir 
tvanku.
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NUBAUDIMUI AR PATAISYMUI?
New Yorko miesto pataisos korhisionieriaus pagel- 

hininkas Harry Shulman susirūpinęs naujai peržiūrėti 
mūsų visą kalėjimų sistemą. Dabartinė sistema netiku
si. Ji paremta klaidingu pamatu. Jos tikslas tik vie
nas: nusidėjusį, įstatymą sulaužiusi žmogų nubausti.

Todėl ir baudžiame taip vadinamus “kriminalistus.” 
Nubaustasis iš kalėjimo išeina dar labiau sugadintas.

Visiems mums žinoma, kad mūsų kalėjimai žmogaus

Žmogus
Moksliškas, tyrinėjimas 

apie žmogaus vystymąsi ei
na dviem linkmėm: į praei
tį ir ateitį. Mokslas tyri
nėja, koks buvo žmogus, 
kaip jis vystėsi, kaip keitė
si. Tam tyrinėti jis turi ne
mažai įrodymų senų atras
tų griaučių ir kito pavida
le. Koks bus žmogus, moks
las gali tik spėlioti. Bet tie 
spėliojimai neparemti tuš
čia fantazija, nes jei tai bū
tų tik fantazija, tai nebūtų 
mokslas. Mokslas bando nu
statyti koks bus žmogus 
remiantis ant vystymosi 
taisyklių, numatant, kaip 
keisis aplinnkybės.

Profesorius Dr. W. M.
nepataiso.

* Taisymas ir baudimas yra dvi skirtingos sąvokos. 
Shulman teigia, kad jos nesuderinamos. Tame pačiame 
kalėjime tose pačiose sąlygose negalima žmogų bausti ir 
taisyti. Bausmė atmeta taisymą. Bausmė yra keršto 
sąvoka—tu prasižengei, tu dabar atkentėk, fiziniais sun
kumais ir dvasiniais “spaudimais” atsimokėk!

Taisymas gi žmogų skaito suklydusiu, pašlijusiu, 
išmuštu ar išsimušusių iš tiesos kelio. Jį reikia mokyti.

Krogmanas, Pennsy 1 vanijos
universiteto antropologijos 
(gyvių vystymosi mokslo) 
profesorius praeitą savaitę 
kalbėjo General Electric su
rengtame moksliškame fo
rume. Jis patiekė visą eilę 
įdomių minčių, koks bus at
eities žmogus, ir tai ne ar-

Jį reikia įtikinti, jog jis padarė klaidą, jog tiesos kelias 
geresnis ir saugesnis už netiesos kelią. Jį reikia laikyti 
žmogumi, nors ir atskirtą nuo “laisvojo pasaulio.” Jis 
tebeturi polėkius ir troškimus. Jame tebeslypi viltis su
grįžti į normalų, naudingą gyvenimą, būti vėl gerbiamu 
piliečiu, naudingu visuomenei, kraštui ir žmonijai.

Todėl Shulman siūlo kalinius padalinti į dvi katego
rijas. Yra, girdi, tokių, kuriuos reikia nubausti. Bet 
dauguma yra tokių, kuriuos reikia stengtis pataisyti. 
Turi būti skirtingas kalėjimo režimas kiekvienai kate
gorijai. Tiktai taip sutvarkyta ir vedama mūsų kalėjimų 
sistema patarnaus visuomenei, atliks savo pareigą lin
kui tos visuomenės. Tiktai tokia sistema sugrąžins dau
gybę tariamų “kriminalistų” į normalų gyvenimą.

GERAI, KAD “SUSIPRATO”
Sakoma, kad francūzai nutarė pasitraukti iš Indijos. 

Jie ten turi dvi kolonijas. Indija pareikalavo išsikraus
tyti. Ir kolonijų žmonės, indusai, pradėjo triukšmauti ir 
prašyti laukan imperialistus. Todėl jie traukiasi ne iš 
gero. Traukiasi spiriami.

Indijoje dar tris kolonijas turi Portugalija. Indija 
reikalauja ir portugalus išsinešdinti laukan. Bet Por
tugalijos fašistinė valdžia nė negalvojanti sugrąžinti In
dijai jos teritoriją. Indijos premjeras Nehru sako į karą 
neisiąs dėl išvarymo portugalų, bet jis mano, kad juo

tiruos ateities, bet, galima 
sakyti, “tolokos”— už pen
kių milijonų metų.
BEPLAUKIS, BEDANTIS 
BEAUSIS IR BENAGIS

Žmogus išsivystė iš gau
ruoto, aštrių nagų ir dantų 
sutvėrimo, kuri galime va
dinti pusžmogiu ar kitaip, 
bet visi mokslininkai sutin
ka, koks maždaug jis buvo. 
Jis išsivystė iš gyvio, kuris 

; mokėjo geriau fiziniai gin- 
i tis, kuris buvo gamtos įga- 
i lintas sunkesnėse sąlygose 
j natūraliai atsilaikyti.

Žmogus laipsniškai prara
do kailį, nes jis jam pasi
darė nereikalingas gyve
nant vis labiau užuovėjoje 
ir net pradedant rengtis ki
tų gyvių kailiais (pirmais 
drabužiais). Žmogaus ran
kų ir kojų nagai laipsniš
kai prarado aštrumą, nes 
pradėjo gintis kitais gin-

greičiau portugalai geruoju išsikraustys, tuo jiems pa
tiems bus sveikiau. Indija netoleruos jų viešpatavimo 
jos teritorijoje. Ji surasianti būdus jų atsikratyti.

PROTINGI PASINAUDOJIMO BŪDAI
Dana Adams Schmidt rašo iš Washington© apie 

“naujus vėjus” mūsų valstybės depa'rtmente. Sekreto
rius Dulles ir jo kolegos esą įsitikinę, kad kolonializmo 
dienos jau suskaitytos. Britanijos nutarimas pasitrauk
ti iš Suezo ir Francūzijos prakišimas Indokinijoje reiš
kia* sako Schmidt, “mirtį francūzų ir britų kolonializ
mui.”

Iš to daromos rimtos išvados. Mūsų vyriausybės 
galvos planuoją nepraleisti auksinės progos tą istorinį 

* reiškinį išnaudoti Amerikos ir visos “laisvojo pasaulio” 
interesų sustiprinimui. Ateinanti valanda, kada Jungti
nės Valstijos galės viešai ir atvirai pasisakyti už teisę 
kolonijų žmonėms patiems apsispręsti. Iki šiol nenorėta 
užrūstinti britus ir francūzus. a

Gerai, puiku! Už tokį pasisakymą Ameriką pasvei
kintų visi žmonių laisvės ir tautų nepriklausomybės ša
lininkai. \

Bet šitą mūsų vadovų gražų idealizmą šiek tiek ap
temdo to paties korespondento išvedžiojimai. Iš tų iš
vedžiojimų paaiški, kad tas idealizmas turi savotiškus 
motyvus. Girdi, toks mūsų geraširdiškumas padėtų 
mums “laimėti azijiečius dėl Vidurinių Rytų ir Pietry
tinės Azijos apsigynimo organizacijų.” Gi, kaip žinoma, 
tos “apsigynimo organizacijos” reiškia mūsų militarines 
bazes, reiškia vieton britų ir francūzų įvedimą mūsų 
dominacijos. Kitais žodžiais, pasikeičia tiktai viešpačiai. 
Kolonijų žmonės pasilieka beteisiais. Apsisprendimo tei
sės pripažinimas pavirsta į nieką.

Toks bandymas pasinaudoti kolonializmo mirtimi 
yra klaidingas. Seniau gal jam ir būtų pavykę paverg
tuosius Azijos žmones sužavėti. Gal jie būtų pamanę, 
jog nauji viešpačiai bus žmoniškesni, šiandien, kaip 
žinia, tie žmonės dūmoja kitas dūmas. Jie siekia pil
nos ir tikros nepriklausomybės. Nieko mažesnio jie 
nepriims.

Tiktai tokiu supratimu pagrįstas pripažinimas Azijos 
ir Afrikos kolonijų žmonėms apsisprendimo teisės pa
keltų Amerikos vardą. Tiktai aiškus, atviras ir pilnas 
pripažinimas jiems nepriklausomybės parodytų jiems, 
kad Amerika negalvoja apie vienos priespaudos pakeiti
mą kita priespauda.

klais (kuolu, lazda, akme
niu, kas reiškia, pirmais 
mechaniškais, ne jo kūno, 
ginklais).

Žmogaus dantys, kadaise 
buvę aštrūs ir gal turėję il
tis, laipsniškai pasidarė tuo- 
mi, kuomi jie yra dabar.

Žmogaus ausys irgi per- 
I ėjo didelę revoliuciją. Bu- 
| vusios stačios, lengvai krai- 
! pomos, kad pagauti garsus, 
I jos pasidarė dabartinės for
mos, nejudamos.

Profesorius Krogmanas 
sutinka su . kitais moksli
ninkais, kad jeigu žmogaus 
fizinio vystymosi evoliucija 
eis ta pačia linkme, žmogus 

j po penkių milijonu metų ne 
1 tik bus visai beplaukis, bet 
I bedantis, benagis ir net be- 
! ausis. Išlaukinė ausies da- 
i lis laipsniškai mažės iki ant 
I galo taip pranyks, kad liks 
Į tik skylė, plaukus žmogus 
praras, nuo galvos, praras 
antakius ir tt.

j ŽMOGUS PRARAS 
, KALBĄ

Prof. Krogmanas, betgi, 
! prie to nesustoja. Jis vysto 
teoriją, kad žmogus praras 

i ir savo kalbą! Jis bus toks 
inteligentiškas, toks jau
trus,’kad garsinė kalba pa
sidarys jam nereikalinga.

Štai kaip jis savo teoriją 
! aiškina:

Patys primityviausi gyvū
nai viens kitą supranta fizi
niais žestais, jie viens kitą 
paliečia, pastumia, ir taip 
vienas kitam duoda signa
lus. Aukščiau išsivystę gy- 
viai susipranta per garsus,

- - ....... ■ , ......... j bet tie garsai dar labai fi-
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>o 5 miljomĮi mėty
ne tiek pagal pačią garsų 
sudėtį, o -pagal toną.

Aukščiausiai išsivystęs 
gyvis, žmogus, susipranta 
savo tarpe garsais, . kurie 
gali būti, norint, be tono 
pakaitos, tik skirtingos 
kombinacijos. Kuo aukš
čiau vystosi žmogaus inteli
gentiškumas, tuo lengviau 
jis gali perduoti savo jaus
mus be stumdymosi, palie
timų, alkūnės dūrimu į šon
kaulius ir taip toliau.

Na, gerai, sako profeso
rius Krogmanas. Žmogaus 
j a u t r u mui vystantis, jo 
smegenys vis labiau pana
šės į jautriausius elektri
nius aparatus, kurie ki
tiems aparatams perduoda 
savo sroves. Kitais žodžiais, 
du žmonės, susitikę po pen
kių milijonų metų, neturės 
kalbėti, nes vieno smegenys 
tuojau sueis į kontaktą su 
kito (be garso) ir jie su
pras viens kitą.

Aišku, kad žmonės tada 
neturės paslapčių tokioje

Kokiu keistumų kartais būna
Kalbant apie kantrybę...
Kuala Lam pure (Malajo- 

je) Selangaro muftis (mu
sulmonų dvasininkas) 6,000 
tikinčiųjų susirinkime skai
tė paskaitą temoje “Kan
trybė ir Islamo tikėjimas.” 
Jis aiškino, kad kantrybė 
yra Islamo kertinis akmuo, 
kad iš kantrybės galima pa
žinti gerą musulmoną.

Susirinkusieji plojo jam 
per pirmas penkiolika mi
nučių, mandagiai klausėsi 
dar penkioliką, bet kuomet 
kalba artėjo valandos ilgio, 
muftis buvo nušvilptas kan
trybės netekusių klausovų.

Ji pakeitė savo nuomonę
Ortodoksinis indusų tikė

jimas reikalauja, kad vyrui 
mirus žmona būtų kartu su 
jo lavonu gyva sudeginta 
ant laužo (panašiai tikėjo 
ir senovės pagoniai lietu
viai). Bet jau daugiau kaip 
pusė šimto metų, kai tas re
liginis iprotys nelegališkas 
ir valdžios baudžiamas. La
bai retai kas nors bando tą 
barbarišką įprotį pravesti.

Šiomis savaitėmis tai įvy
ko. Fanatiškoje braminų 
šeimoje mirė vyras ir buvo 
nutarta, kad jo jauna žmo
na bus sudeginta kartu. Ji 
sutiko. Bet kuomet jau bu
vo pririšta prie laužo, ji ap
alpo ir prašėsi paleidžiama. 
Jai pasisekė išsilaisvinti ir 
ji bandė bėgti, bet laidotu
vių dalyviai lazdomis ją vai
kė atgal.

Moteriškė pagaliau buvo 
išgelbėta, kuomet dar ne
spėjus laužo uždegti pribu
vo policija.

Nudizmas Švedijoje
Švedija yra vienintelė ci

vilizuota šalis, kur nudistai 
(į nuogumą tikintieji) ne
turi užsidaryti aptvertose 
rezervacijose ir slapstytis 
nuo likusių žmonių. Švedi
joje yra daug viešų pliažų, 
maudymosi prieplaukų, kur 
vyrai ir moterys maudosi 
kartu nuogi, bę kostiumų.

Vietnamiečių raidynas
Vietnamiečių kalba, nors 

gimininga kinų ir kitų gel
tonosios rasės tautų kal
boms, nerašoma kinietišku 
raidynu (kuris naudojamas 

prasmėje, kaip mes juos 
dabar turime.

PALĖTĖJĘS TEMPAS
Su laiku žemę supantis 

oras turės vis mažiau ir 
mažiau deguonies. Dr. 
Krogmanas mano, kad tas 
atsilieps į žmonių gyvenimo 
tempą. Jis nurodo, kad 
žmonės, kurie gyvena aukš
tai kalnuose, kur oras skys
tesnis ir mažiau deguonies, 
kaip tai Pietų Amerikos 
Anduose, ir dabar juda žy
miai lėčiau negu kiti gyven
tojai.

Kitaip sakant, fiziniai 
žmogus sulėtės, bet jo pro
tiniai gabumai vystysis pir
myn. Ateities žmogus, 
mums dabar jį įsivaizduo
jant, atrodo net šlykščių, 
atstumiančiu, bet, žinoma, 
kiekviena era turi- skirtingą 
nuovoką apie grožį, ir tas 
ateities žmogus, gyvenantis 
penki milijonai metų nuo 
dabar, bus gražus jo ben- 
dralaikiams. M.

Kinijoje, Mongolijoje, Tibe
te, Japonijoje, Mandžiurijo- 
je). Vietnamiečių kalba ra
šoma lotynišku raidynu. Jį 
Vietname įgyvendino praei
tame šimtmetyje francūzai 
misionieriai..

Lotynišku raidynu rašo
ma ir indonezų kalba.

Antroji Himalajų 
viršūnė nugalėta

Praeitais metais britų 
ekspedicija pasiekę aukš
čiausią pasaulio viršukalnę, 
Everestą Himalajuose, tu
rintį 29,002 pėdas aukščio 
virš jūros lygio. Šią savai
tę buyo pranešta, kad antra 
savo aukščiu viršukalnė, ži
noma kaip Godwin Austin 
arba K-2, 28,250 p., buvo 
pasiekta. Ją pasiekė italų al
pinistų ekspedicija, vado
vaujama mokslininko Ardi- 
to Desio.

Sekama viršukalnė, kuri 
dar lieka nepasiekta, yra 
Kančejunga, irgi Himala
juose, turinti 28,146 pėdas.

Tai ne pirma italų ekspe
dicija Himalajuose. Jau 
1909-tais metais italų eks
pedicija bandė pasiekti kaip 
tik Austeno viršukalnę, bet 
be pasisekimo. Pirmą kar
tą tą viršūnę bandė pasiek
ti 52 metai atgal britų-švei- 
carų-austrų ekspedicija.

Ardito Desio su savimi 
turėjo 11 asmenų grupę, 
tarp jų pakistanietį gydy
toją, dr. M. Ataullah. Kiek
vienas ekspedicijos narys 
turėjo pilną rinkinį anks
čiau imtų kalno foto-nuo- 
traukų. 500 porterių nešė 
13 tonų aprangos, instru
mentų ir maisto. Ekspedi
cija pradėjo laipiojimą ge
gužės 15-tą. Birželio pra
džioje dauguma porterių 
pasiliko žemiau, tuo tarpu, 
kai pati ekspedicija leidosi 
link viršūnės,

Vienas ekspedicijos na
rys, Mario Puchez, apsirgo 
plaučių uždegimu ir mirė. 
Šiaip ekspedicija neturėjo 
jokių nelaimių. Sakoma, 
kad profesorius Desio per 
kelius metus nuodugniai 
studijavo ankstyvesnius to 
kalno ekspedicijų užrašus, 
visas detales, ir puikiai pri
sirengė. ‘

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

ŽEMĖS VIRŠUS YRA 
LEDINIS STOGAS

Žemės viršumi vadina 
Šiaurinį žemės ašigalį, 
Šiaurinį poliusą. Vėlesniu 
laiku daug į “Žemės viršų” 
kreipiama dėmesio. Nese
niai jo srityje dar buvo 
Jungtinių Valstijų karinė 
grupė, žinoma kaipo “T-3”.

Dar 16-tame šimtmetyje 
buvo bandymų apiplaukti 
Sibirą.- šiaurės puse, tai 
yra, iš Europos vandeniu 
pasiekti Aziją. Bet tie ban
dymai nepavyko.

Veik tūkstantis metų at
gal skandinavai pasiekė 
Grenlandijos salą. 15-tame 
amžiuje Novgorodo pre
kė jai ant savo laivų pasie
kė Špistbergeno salas. 
Taip pat 1525 metais rusu 
banginių medžiotojai toli 
niaukiojo Šiauriu Didjūry- 
je; jie stengėsi pasiekti 
Aziją. 17-tame amžiuje 
rusų kazokai pasiekė Če- 
liuskino pussalį, patį šiaur
rytinį Sibiro galą. 18-tame 
amžiuje rusu mokslininkas 
Beringas atidengė Beringo 
Pertaką, tai yra 54 myl. van
dens plotą, kuris skiria Ame
riką (Alaską) nuo Azijos 
sausžemio. Paskui. sekė 
daugelio kitų rusų tyri
mai, kaip iš sausžemio pu
sės, taip ir laivų pagalba, 
kaip tai čičagovo, Šalau- 
rovo, plaukimai laivu 
“Persėjo/’ “Litke”. “Sibi- 
riakovo”, “Čeliuskino,” ko] 
Pagaliau tapo atidarytas 
Didysis Šiaurinis Kelias 

•nuo Archangelsko iki Vla
divostoko.

Savo laiku ėjo tyrimai ir 
linkui Šiauriino poliaus. 
Kadangi Rusija ant tūks
tančių mylių susieina su * 
Šiauriniū Didjūriu, tai to
je srityje daug darbavosi 
ios mokslininkai. Bet di
džiausio laipsnio tyrimai 
pasiekė, tai prie tarybinės 
santvarkos. Kad palaiky
ti atdarą Didįjį Šiaurini 
Vandens Kelią, tai reikėjo 
įsteigti desėtkai radijo sto
čių, oro tyrimo punktų, 
kur tik galima įrengti upių 
įtakose tinkamos laivų prie- 
prieplaukos ir tt.

Tais sumetimais 1937 me
tais ant Šiaurinio Poliaus 
buvo įsteigta Mošklinė 
Stotis, kuri su, keturiais 
mokslininkais išbuvo de
vynis mėnesius laiko, nuo 
gegužės 21 d. 1937 m. iki 
vasario 19 d. 1938 m.

Buvo daroma pastangų 
pasiekti Šiaurinį. Polių ir 
iš kitų- tautu pusės, kaip 
tai mokslininkų Cooko, 
Perry, Amundseno, Nan- 
seno. Italijos fašistai su 
Mussoliniu priešakyje su
manė pasigarsinti ir pa
siuntė ant Šiaurinio Po
liaus savo orlaivį “Italia”, 
kuris numetė , ten kryžių, 
bet grįždamas sulūžo ir jo 
igūlos likučius tik Sovietu 
ledlaužiai su “Krasinu” 
priešakyje išgelbėjo.

1937 metais -Sovietų Są
junga padarė pastangų su
sisiekti su Amerika lėk
tuvais. Du jos lėktuvai 
“Ant-25,” vienas Čkalovo 
vadovystėje, kitas Gromo- 
vb- iš Maskvos atskrido Į 
Ameriką. Gromovo lėk
tuvas išbuvo ore virš 60 va
landų ir atliko tiesaus kelio 
6,306 mylias, kas tais lai
kais buvo- ilgiausia pasau
lyje oro kelionė.
Kas patirta ledų 
karalystėje

Senovėje buvo mokslinin
kų manyta, kad Šiaurių 
Poliaus srityje yra amžini 

stori ledai. Net 1912 
tais, kada milžinas garlai
vis “Titanikas” susikūlė į 
ledų kalną ir nuskendo su 
1,513 žmonių, tai daugelis 
manė, kad ledų kalnas at
plaukė nuo Šiaurių Poliaus.

Tarybų mokslinė ekspe
dicija 1937-11938 metais 
daug praplėtė mokslą. Bu
vo įrodyta, kad net Šiaurių 
Poliaus srityje yra gyvybė
— baltų meškų, ronių, taip
gi savotiškų žuvų. Buvo 
įrodyta, kad ten amžinai 
ledaj nestovi, kad jie susi
formuoja ir nuolatos iš
plaukia, vieni tarpe Gren
landijos, Špitsbergeno ir 
Franz Josef o salų, kiti lin
kui Beringo Pertakos.’ Le
do storis yra nuo 6-ių iki 
15-kos pėdų. Tik ten sto
resnis, kur sulūžę ledai \>ie- 
ni ant kitų sulipa. L&dų 
kalnai susidaro ne Šiaudų 
Poliaus srityje, bet ant 
Grenlandijos ir kitų salų
- sausžemio, kur jie pasie
kia kelių šimtų pėdų stori 
ir nušliaužę ar nusivertę j 
jūras plaukia toliau ir su
daro laivams pavojų.

Sovietų mokslinė ekspedi
cija plauke muo Šiaurių Po
liaus linkui Grenlandijos, 
vis i • šiltesni vandeni. Le
das. ant kurio ji buvo 
įsteigta, laipsniškai tirpo. 
Ir laiku pribuvę tarybiniai 
ledlaužiai paėmė mokslinin
kus, ju įrengimus ir patyri
mo užrašus.

Tais laikais ir kapitalisti
nis pasaulis sveikino tarybi
nių mokslininkų pasiekimų. 
“New York Times” savo re
dakciniame straipsnyje ge
gužės 25 d. rašė: “Mokslas 
nugali ledus.”

Toji ir kiti tarybiniai 
mokslininkai patyrė, 
didjūrio gylis ant vieno 
trečdalio yra tik apie 600 
pėdų, bet vietomis yra iki 
12,000 pėdu ir d-a u g i a u. 
Šiaurių Poliaus srityje kas
met yra ilga naktis, kada 
nesimato saulės nei dieną. 
Ant daugelio salų auga sa
manos, maži medeliai Šiau
riniame didiūryje. bet jo 
plotas 5,440,200 ketvirtai
nių myliu, tai nadėtis nega
li visur būti vienoda. Ant 
Naujosios Žemės yra 208 
skirtingų medelių, samanų 
ir gėlių: ant Vrangelio sa
los—150.

Banginiai, ruoniai, narva- 
lai, belugos, baltosios meš
kos p'vvena veik visame plo
te. Ties upiu įtekėiimais Į 
didjūri vra daug žuvų, ruw * 
su pusėie jų surasta apie 
150 skirtingų rūšių.

Paukščių pasaulis turi 
daugiau, kaip 200 skirtingų 
rūšių — žąsų, gagų, častiį<ų 
ir kitokių. Yra vabalų Sr 
voru.

Šiaurinis didiūris yra 
kaip vandens kepurė ant 
žemės. Didžiausias plotas 
i o prieina prie Tarvbu Są
jungos teritorijos. Kiti kai
mynai — Jungtinės Valsti
jos (Alaska), Kanada, 
Gvenlanii? (Danijos sala, 
bet Amerikos rankose), Is
landija, Norvegija.

Mokslas ir karas
New York Times kores

pondentas Mr. H. E. Salis
bury neseniai perdavė žinių 
iš. Maskvos apie didelius ta
rybinių mokslininkų patyri
mus Šiauriniame didjūryje 
ir jo salose. Koresponden
tas pateikė plačių žinių apkį> 
naujus patyrimus vandęns 
sriovių, naujų gyvūnųjh' 
paukščių suradimus, naujai 
atidengtus augmenis. Taip
gi jis. plačiai aprašė apie

(Tąsa 3-čiam pusi.)



Vlikas—plikas 
šefas—blefas

$hicagos sandariečių
5 ganas Sandara turi “poetą 
Perkūną. Aną dieną tasai 
smarkusis sandariečių 
nius šitaip uždainavo:

Linksminkis, Bimba, 
Taipgi ir Mizara.
Va šefas Vliką 
Iškilmingai bara.

Vlikas-gi šefui 
Vis nepasiduoda, 
Daro bedugnę 
Gilią, plačią, juodą.

Kai vlikininkai 
Su šefistais pešas, 
Tai Kremlius plunksnas 
Susirinkęs nešas.

Kaip nedžiūgauti 
Vilniai ir jos štabui, 
Kai tos peštynės 
Ei^a Kremliaus labui. 

Linksminkis, Vincai, 
Linksmink ir Levuką.

or-

dai-

atsako: dėl to, kad

Girdi:

se-
Vli-
še-

dėl

Juokis, Prūsoke,
Tu ant kelio striuko...
Kodėl įvardintieji as

menys turėtų linksmintis?
Perkūnas, kaip mato

me
fas ėdasi su Vliku, o 
kas — su diplomatijos 
fu.

Jums dabar linksma.
Nes kivirčai vyksta, 
Kai mūsų vyrai 
Viens ant kito pyksta.

Kam čia linksmybė
to, kad politiniai pusgalviai 
tarp savęs ėdasi? Visiems 
juk žinoma, kad jie ėdasi ; 
dėl Lietuvos užšaldyto iždo; 
— už pinigus. Šefas tuos ; 
pinigus dabar maumoja, o ■ 
Vlikas nori juos paveržti, ' 
nori pats maumoti.

Tiek galiu pasakyti Per
kūnui: tavo įvardintieji as
menys tik tuomet links
mintųsi, jei Washingtono 
valdžia Lietuvos užšaldy
tą auksą grąžintų Lietu
vai, kuriai jis priklauso.

Kol politiniai raketieriai 
ir šarlatanai tuos pinigus 
eikvos, nei vienas doras lie
tuvis nesilinksmins.

Jeigu sandariečių “po
etas” taip smarkiai eilė
raščiais kerta, tai lai ir 
man bus leista poetiškai 
jam kiek tiek atsakyti:

Tu, Perkūnai,
Pijaus kūmai,
Esi paikas
Vliko vaikas.
Tavo Vlikas — 
Grynai plikas, 
Tavo šefas — 
Tikras blefas.
Jūs, Žalnieriai, 
Raketieriai, 
žodžiais šaudot, — 
Vėjus gaudo t.
Mykol’s Juodas, 
Kaip tas puodas, 
Verda košę 
Atsilošęs.
Jūs, tautiečiai, 
Sandariečiai,
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Lietuvos Sūnus —Išeivis
- ... =Rašo SUSNINKŲ JURGIS

(Tąsa)
Jei jis ir bus nekaltas, tai teisybės 

visvien nesuras. Niekas už jį, niekas 
jo neužtars. Ten rugiai, vėjo išguldyti. 
Ten avižos kažkieno gyvulių ištremptos. 
Ten kažkur dingo šmotelis muilo. Jis 
nieko nematęs, nieko bendro su.tuom ne
turėjęs, bet viskas suverčiama ant jo 
biednos galvelės... Ir už viską jis turi 
atsiimti.

Atėjo buožė,— pažiūrėjo,— apsižvalgė 
aplink, pasišaukė piemenėlį ir klausia: 
“Kas šitas avižas taip ištrempė, tavo 
galvijai, ah? Ir tartum vilkas griebė 
niekuom nekaltą vaiką už ausų, trenkė į 
žemę, botkočiu sumušė, dar kojomis pa
spardo... h\ nuėjo sau namų link.

Na, o iš tikro, piemenėlis atlikdavo 
patį svjarbiausį darbą. Nes jeigu buožė 
pei^-perdidelį žiaurumą netekdavo pie
menėlio, tai visi kiti darbai atsilikdavo.

Kaip tik motute sužinojo, kad pas sve
timus nei kiek neblogiau, tai išleido savo 
Jurgį pas savo giminaitį, stambų buožę, 
bandą ganyti. Ir taip pasitaikė, kad 
tas buožė turėjo vieną valaką žemės vi
sai netoli nuo Jurgio gimtinės. Ir kiek
vieną dienelę reikėjo melžiamasis kar
ves pragyti pro gimtinę. Ir kokia jo ta
da jautri buvo vaikiška siela, kad net 
stebėtis visi turėjo. Nors jis dar visai 

.jaunutis buvo, bet... kiek kartų su ban
da pro gimtinę teko praeiti, tiek kartų 
širdis krauju prisipildavo... Iš akių ne
suvaržomai veržėsi ašaros, kruvinos vai
kiškos ašaros, gailios, kokios gali būti 
tik bejėgio nieko neužtariamo ilgesio 
pilno vaiko. Daug kartų Jurgutis mė
gino širdgėlai nepasiduoti: jis tuomet 
niūniuodavo kokią nors dainelę, o jų jis 
nemažai mokėjo, nes dainuoti iš pat kū- 
ditfystės mėgo. Bet mylimiausia daine- 

i ' lė buvo ta, kurią vyresnysis brolis iš A- 
I merikos atsiuntė. Ta dainelė, gražiai 

atidrukuota, buvo prie laiško pridėta; ji
• * buvo sekama:

^SVEIKI, GYVI, MANO GENTYS

Sveiki gyvi, mano gentys, kas pas jus girdėti? 
Kaip padeda Viešpats Dievas tėvynėje krutėti? 

, Kaip sveikata dar tarnauja ir kaip laimė klojas?
Ar visi sveiki esat? Argi kitaip jau stojas?

t Jau praslinko daug dienelių kaip aš jus regėjau, 
Kaip su savo kaimynėliais meilingai kalbėjau. 
Jau aš trokštu kuo veikiausiai jumis pamatyti,

1 Ką» patyriau šioj šalelėj viską apsakyti.
^rba, jis dainavo:

Mano tėvo dar didesnis dvaras, 
Aplink dvarą jovarai siūbavo, 
Viduj dvaro - trys liepos žaliavo.

\ Bet aplink Jurgio tėviškę ne jovarai 
siūbavo, ne liepos žaliavo, o kriaušės ir 
Obelės meilingai šlamėjo. Tai nebuvo 

X a dvaras, o pusė valako labai geros žemės, 
y Ir dar tėvuko tėvuko buvo įtaisyta puiki 

j gaspada. Bakūžę ir tvartus laikė pri- 
< dengę savo plačiai išsiskerečiojusiom į 

visas puses ilgomis šakomis galingi ažuo- 
la>. Užkluonę puošė dar jaunučiai bet 
jau didoki labai gražūs liekni balti lapo-

iki pat kaimyno ežios dykomis kriaušė
mis. Jų buvo visokio styliaus ir dydžio. 
Jos būdavo labai gardžios kuomet jau 
pilnai prinoksta, net aplink Kalėdas ir 
net po jų. Tos kriaušukės su duonute 
kartais pavaduodavo kad ir geriausius 
lašinius, arba ir patį mėsos karalių —’ 
skilandi.c

Ir taip Jurgiui ganant bandą melžia
mąsias karves tekdavo varinėti kiekvie
ną dienelę pro savo gimtinėlę, kur ypač 
pavasario pradžioje, kai sodelis iš po 
žiaurios žiemužės atgydavo, kai jis pa
sipuošdavo žaliu rūbu ir visokiausi rau
doni, mėlyni, margi žiedeliai giedriomis 
dienomis saulės spindulių buvo bučiuo
jami, tviksėdavo, mirguliuodavo toli, to
li, traukte traukdavo praeivio akį susto
ti, pakvėpuoti jo puikiu dangišku kvap
sniu, pasigėrėti jo grožiu, gražučiu, mei7 
liu, jį namo traukte traukė.

Bet Jurgis nebuvo paprastas praeivis, 
jam sodelis buvo mylimiausias, nuosą- 
viausias. Toli tviksanti sodelio žiede
liai, tartum aštriausios vilyčios, perveik
davo jo jaunutę krūtinę, krūtinę, kuri 
alsavo karščiausia savo gimtinės meile, 
giliausiu saviškių ilgėsiu...

Net vėjas jam tarytum kvepėjo, kai 
iš to šono pūtė. Štai Jurgis mato per 
mirgančius saulės spindulius vos įžiū
rimą mažutį taškelį, bet tas taškas au
ga, didėjo, ir vaikas sekundėmis įtėmiai 
stebisi ir džiaugiasi, kad pas jį tėvukas 
ateina. O gal motutė pyragą atnešė? 
Gal sesutė jo, gal'pamainyti jį ateina. 
Taip, jis pareis, galės būti namie... Jis 
su tėvuku, su motule pasikalbės, pasi
džiaugs. Jis su mažaisiais savo brole
liais, su sesytėmis, su kaimynų vaikais 
pažais, po sodelį palakstys, puikiu jo žie
dų kvapu pakvėpuos.

Deja, nieko panašaus neįvykdavo. Ma
tytas taškelis, kuris, rodosi jau tikrai 
atrodė kaip žmogus, tik karvelės, ir jos 
vėl pasislėpė mirguliuojančių žiedų prie
globstyje. O jis kaip buvo taip pasiliko 
vienas, vienų vienas vieniškas apleistas 
vaikutis, vienas laukuose su savo gyvu
lių banda. Ne, jis negali savo gimtinėn 
nueiti. Jis — ištrenktas, it tas gandriu
kas išmestas iš motinos lizdo kaip nebe
reikalingas... Ir jo veidas vėl ašaromis 
apsipildavo.

i.
• O nuo pat bakūžės prasideda nedidelis 

; bet savo išvaizda puikus sodelis, kuria- 
me.buvo visokių vaisių ir uogų. Abiem 

*• pusėm namų būvi nusodyta tiesia linija

Ištarnavęs tris metus pas savo gimi
naitį už piemenėlį Jurgis sekamais me
tais nuėjo toli nuo gimtinės pas švoge- 
rio tėvą, taip pat stambų ūkininką, Pun
sko parapijoje, Navininkų kaime. Alge
lė buvo visai mažytė: šeši rubliai me
tams. Tai motina dar išsiderėjo, kad 
senis turi .vaiką per žiemą pamokyti 
skaityti iš kpygelių, iš maldaknygės. 
Bet ir ten jam daugiau reikėjo dirbti, 
negu mokino. Senis mokino tik retkar
čiais vakarais po valandą kitą. Bet Jur
giui ir to užteko, nes jis žinojimo buvo 
ištroškęs ir per žiemą apie tris eiles pe
rėjo lenkiškas knygeles ir lietuvišką ele
mentorių. Tai buvo kaip tik tuo laiku, 
kai caras buvo lietuviams grąžinęs teisę 
skaityti savo kalboje.

(Bus daugiau)

Bijot Miko, 
Menševiko.
Tiek Šimutis, 
Tiek Grigutis, t 
Sidzikauskas 
Ir Žalkauskas
Tiesog, stačiai 
Juokus krečia 
Iš kvailiukų 
Sandariukų.

Busgana

Iš

vedė Jim

CRC sky- 
išdavė pla-

Cleveland, Ohio
Civilių Teisių konferen

cijos, kuri įvyko liepos 18 
d., Vengrų svetainėje,

11123 Buckeye Rd.
Jim Wells, vietinio Civil 

Rights Congreso skyriaus 
pirmininkas, atidarė posėdį 
11 vai. ryto, dalyvaujant 
apie 30 delegatų.

Konferenciją 
Wells.

Frieda Katz 
riaus sekretorė,
tų raportą iš St. Louis CRC 
vadų konferencijos. Wm. 
Patterson pareiškė, kad dar 
bartiniu laiku eina rimta 
opozicija prieš maakrtizmą 
Amerikoje, platesnėms ma
sėms dalyvaujant, prieš ad
ministracijos pasikėsinimą 
ant darbo unijų, sveturgi- 
mių ir negrų civilių teisių, 
ypač dabartiniu laiku, 
smunkant ekonomijai i r 
pragyvenimui blogėjant. 
Pasekmėje to, Wm. Patter
son uždarytas kalėjime tik 
todėl, kad jis nepridavė 
Brownelliui CRC aukotojų 
vardų, kurių jis neturi. Nu
baustas 90 dienų kalėjimu. 
Valdžios vartojimas “Big 
Lie” palaiko makartizmo 
isteriją, nepaisant, kad 
Konstitucija yra laužoma ir 
Bill of Rights niekinamas, 
dėl politinių siekimų — to
kia valdžios politika palai
ko komitetus,1 komisijas ir 
šnipų gaujas. Wm. Patter
son turi paruošęs valdžios 
informerių sąrašą ir pagei
dauja, kad tas -Iistas būtų 
dapildytas. Valdžios šnipų 
apgavingos priesaikos ir 
melagystės tapo iškeltos 
aikštėn per reporterius,, 
kaip Alsops brplių ir Drew 
Pearson. Labai svarbu pra
dėti kampaniją už išlaisvi
nimą Rose Lee Ingram ir 
jos dviejų sūnų, aukų pie
tinės segregacijos ir KKK.

Progresyvis veikimas lai
mėjo svarbią kovą, nors ir 
laikinai, prieš valdžios spi
riamus Brownellio bilius. 
Jie atidėti iki 1955 m.

i

Clevelande PP suorgani
zavo kampaniją arba ją 
pradėjp panaikinti sekrega- 
ciją prieš negrus miesto, 
maudynėse ,negrų apgyven
tose apylinkėse. Daug ne
grų namų per vandalus ap
taškyta, naujai statomų na
mų langai bei durys išdau
žyta.

Ohio valstijoje randasi 35 
Smith Act aukos ir 115 per 
visas Jungtines Valstijas.

Bob. Campbell' raportavo, 
kad Smith Act aukos spar
čiai darbuojasi su piliečių 
pagalba. Beveik visi yra 
išėję po kaucija. Tik Chi- 
cagoje Lightfoot laikomas 
po. nežmoniška kaucija, 30 
tūkstančių dolerių, Detroi
te paaiškėjo, kadi. Fūrd Mo
tor Co. užlaiko šnipų gau
ją, kuri persekioja darbi
ninkus. Yetta Land, svar
bi ir patyrusi advokatė, at
vyko darbuotis ant Smith 
Act bylų, kurios įvyks šie
met Clevelande. Finansinė 
pagalba yra rimtai reikalin
ga — reikia bent $40,000, 
kad darbo vadai būtų tin
kamai apginti federalinia
me teisme. <

Konferencijoje pranešta, 
kad Kongresas, prezidento

Worcester, Mass. I

Tragiškai Mirus I

JUOZUI KARSOKUI 1
' reiškiame gilią širdingą užuojautą liūdėsyj jo mylimai I

šeimai —Ažmonai Josefinai, dukrelei Janice, sūnui Juo- 1
zukui ir visiems giminėms ir pažįstamiems. 1

J. H. Žilinskai A. M. Sukackai 1
V. M. Navikai W. B. Dupšai 1
J. U. Yaskevičiai J. M. Kižiai 1
H. Kalakauskienė J. M. Deksniai 1
A. E. Pilkauskai P. Sadauskas |
J. Skliutas Mrs., D. Serbentas 1
M. šiupėnienė K. Kosulis I
L. J. Ausiejai V. Žitkus 1
D. J. Jusiai J. Lozaravičius 1
J. E. Davidoniai F. K. Ausiejai 1
A. E. čeponiai J. E. Kanapkiai 1
J. T. Narvaišai P. Yucius 1
J. H. Smith J. Raulušaitis 1
E. V. Pačėsai R. Janulis 1
J. M. Petkūnai J. D. Lukai 1
A. B. Narusevičiai J. K. Sabaliauskai 1
J. Bakšys J. Karalienė.- 1

IŠ ISTORIJOS
t

(Tąsa nuo 2 pusi.)

Sibiro pakraščiais įsteigtas 
laivų prieplaukas, kitokius 
mokslo įrengimus. -■

Tuo pat kartu Amerikoje 
buvo paskelbta, kad Jung
tinių Valstijų orlaivyno ko
manda pasiėmė nuo ledo 
karinę grupę žmonių, kurie ' 
buvo žinomi kaip stotis “T-

Eisenhowerio vadovybėje, 
yra perleidęs arba tikisi 
perleisti 165 bilius, kurie 
visi yra prieš piliečių norus, 
nė vienas jų nepagelbsti 
darbo žmogui.

Nutarimai
1. Pasiųst mažiausiai 200 

laiškų iš Ohio, reikalau
jant, kad Brownell paleistų 
Wm. Patterson.

2. Stengtis išlaisvinti Rose 
Lee Ingram, suorganizuo
jant tam tikslui skyrius.

3. Kreiptis į vietines 
draugijas dėl pagalbos pa
naikinti segregaciją prieš 
negrus Clevelando swim
ming pools.

4. Darbuotis dėl atšauki
mo Bill 308.

5. Sparčiai darbuotis dėl 
sukėlimo'$40,000 fondo, kad 
tinkamai būtų apginti 
Smith Act aukos.

6. ' Atspausdinti abrozė- 
lių dydžio ir pavidalo Bill 
of Rights.

7. Įrašyt į CRC 200 nau
jų narių Ohio valstijoje ir 
100 Clevelande iki sekančio 
mėnesio.

Nutarta pasiųsti-telegra
mą senatoriui Langer prieš 
užgyrimą^įeisėjo James C. 
Connelly 
sėju N. E. Ohio distrikte. 
James Connel yra aršus 
priešas darbo unijų.

Visi delegatai apleido sve
tainę linksmi, pilni ūpo ir 
pasiryžę dar smarkiau dar
buotis palaikymui civilių 
laisvių visiems žmonėms.

J. Petraus.

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

Anse E. Talbert plačiai 
aprašė “New York Herald- 
Tribune” apie “T-3.” Jis pa
žymi, kad mokslui ta stotis 
nieko nedavė, nes ji buvo į 
šiaurę nuo Grenlandijos, 
kaipo karo laivyno “jump- 
off point.” Jos įgula buvo 
šeši karo orlaivyno techni
kai, šeši kiti karo orlaivyno 
žmonės ir minimas kores
pondentas.

Taigi “T-3” nebuvo moks* 
lo sumetimais įsteigta, bet 
karo strategijos sumeti
mais. Jau daug kartų tur
čių spaudoje buvo . rašoma 
ir net žemlapiai talpinama, 
kaip Amerikos karo orlai
viai per “Žemės Viršų” ga
lėtų nuskristi į Tarybų Są
jungą ir ten bombarduoti 
miestus.

uju federaliu tei-

Montello, Mass.
Moterų piknikas Lietuvių Tautiš

ko Namo Parke, Winter St. ir Kes- 
,wick Rd. Rengia Moterų Apšvietos 
Kliubas, įvyks 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.

Worcester, Mass.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas jvyks pirmadieni, rugpiūčio 
(August) 9 d., prasidės 7:30 vai. va
karo, Lietuvių Salėje, 29 Endicott 
St. Visos narės malonėkite daly
vauti, yra svarbių reikalų aptari
mui. — A. W.

L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 
jvyks rugpiūčio 8 d., 10:30 v. ryte., 
29 Endicott St. 
laiku.

būtiVisų prašau

Sekr. J. M. 
(151-154)

„ SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 
nesiskelbti — tai tas pats, 

kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. TU pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje!

ir

i

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

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

jV R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990 v
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RIMTAI PAGALVOKIME 
APIE VAJŲ 

GAVIMUI LAISVEI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajų pradėsime su 1-ma diėna spalio (October). 
Patarimus ir sumanymus vajaus vedimui pra
šome įteikti Laisvės Administracijai nevėliau 
kaip iki 1 d. rugsėjo (September). Nes rugsėjo 
mėnesį jau spaudinsime visų 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
raščio vajus—tas didysis apšvietos darbas—tu
ri pavykti, jei visi to norėsime.

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

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Vynai

Alus

Likeriai

Dinners

Short Orders

Sandwiches

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

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

Room - two double beds
Day 
$7.00One

One Room - one double bed, one single bed - $5.50
One Room - double bed

Rašykite ar telefonuokite del rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Penkt., Rugpiūčio (Aug.) 6, 1954



Plymouth, Pa., ir 
apylinkei

rengia linksmą išvažiavimą šį 
sekmadienį i)- kviečia vietinius 
ir iš apylinkių atvykti bendrai 
pasilinksminti. Kviečia visus, 
kas tik mėgstate gražiai, sma
giai praleisti popieti. Valgiu 
ir gėrimų bus įvalias, vieta 
graži

Išvažiavimas Įvyks rugpjū
čio (Aug.) 8-tą dieną, Kaz
lauskų farmukėje. Pradžia 
12 vai.
KELRODIS: Nuo Kingston— 

Wyoming Ave., Rd. 115 Į Har
veys Lake, pavažiavus kelias 
mylias, matysite Rd. 415, ku
ris tiesiai veda i Harveys 
Lake, laikykitės po dešinei ir 
važiuokite aplink ežerą, iki 
privažiuosite Amusement 
Park, čia sukite po dešinei, 
tai bus tas pats kelias, ir už 
apie mylios privažiuosite gelž- 
kelio bėgius, ir nuo čią jau 
aiškiai, tiesiog, matysite Kaz
lauskų didelę baltą stubą, kur 
ir bus vir.šminėtas išvažiavi
mas.

Visus kviečiame.
Komisija

Profesorius baigė 
Įdomy liūdymą

Dr. Ralph Barton Perry, bu
vęs Harvard profesorius, bai
gė savo liūdymą SACB posė
džiuose, New Yorke. Jis buvo 
šeštas ir paskutinis iš žymių 
amerikonų liudytojų, kurie 
yra dabar ar yra buvę seniau 
National Cuonci] of American 
Soviet Friendship vadovybėje 
ar rėmėjais.

• Visi tie liudytojai atmušė 
valdžios agentų samdomo liu
dytojo Louis Budenz plepėji
mus, būk Council esąs komu
nistų frontu. Jie visi liudijo, 
kad jie nėra ir nebuvo komu
nistais, kad jie iš komunistų 
partijos nereikalavo ir negavo 
jokių direkcijų tos organizaci
jos veiklai.

National Council advokatai 
vėliau dar pateiks dvasiškio 
Hewlet Johnsono, Dean of 
Canterbury liūdymą. Tam'Pū
dymui paimti specialiai keliaus 
į Londoną Council advokatas 
David Rein ir vienas valdžios 
advokatas.
x Canterbury© dekano Pūdy
mas turės atmušti dar vieną 
Budenzo liūdymą. Budenz sa
kė, būk dekanas 1945 metais 
važinėjęs po Jungtines Valsti
jas komunistų surengtoje pra
kalbų gastrolėje. Dekano Pū
dymas turės parodyti, kas ji 
kvietė. National Council sako, 
kad dekonas kalbėjo jiems. 
Sutikta, kad dekono Pūdymas 
bus įtraukta į bylos rekordą.

Dr. Perry paskutinis Pūdy
mas, rašytas pareiškimas, 
taipgi tapo įtrauktas į bylos 
rekordą. Tas pareiškimas, tąf 
kopija jo kalbos, kurią jis pa-' 
sakė Madison Square Garde- 
no masiniame mitinge 1946 
metų gruodžio 2-rą, sureng
tame po obAlsiu “Get together 
with Russia.”

Toje kalboje Dr. Perry 
aiškiai- pasakė, kad jis tiki j 
“free enterprise,” jeigu tas 
enterprise ištikro yra laisvas. 
Kad jis taip pat mano, jog 
amerikonizmui nėra jokio pa
vojaus tol, kol mes tebebū- 
najne gerais amerkonais, ga
linčiais pripažinti kitiems jų 
teises, taipgi pažinti ir taisyti 
savas klaidas.

Rep.

Atidarė Flynn rinkimų 
veiklos centrų

Bronx darbo žmonės ne 
juokais pasimojo’ pasidarbuoti 
rinkimuose. Stato kandidatu į 
kongresmanus nepaprastai žy
mią Elizabeth Gurley Flynn. 
Ir atsidarė du veiklos centrus: 
vieną 2565 White Plains Rd., 
o kitą 862 E. Tremont Ave. 
fhigp. 16 pradės rinkti para
šus. -

NpwY)rk(k>z^/Wff2liiliH
Smagiai piknikavome 
pas greatneckiečius

I
Rugpiūčio 1-mą, Kasmočių 

[sodelyje ir salėje Įvyko LDS 
apskrities piknikas. Nežiū
rint buvusių varginančių karš-

■ čių ir grasinimų lietu'mi tą 
dieną, atvyko gražus būrys 
svečių. Draugiškai pabuvojo, 
gerai pasivaišino, o daugelis 
dar ir smagiai padainavo.

Grupė greatnekiečų ir kai 
kurie atvykę iš toliau sunkiai 

i dirbo, kad visi dalyviai jaus- 
į tusi svetingai priimti ir gra- 
. žiai aptarnauti, taipgi kad iš 
to būtų ir organizacijai nau
dos. Svečiai tikrai buvo sma-

■ gūs. Kaip išėjo su nauda ren- 
1 gėjams, neteko patirti. Jie tu- 
įrėjo nemažų iškaščių, nes da- 
Į ve net 4 vertingus prizus.
Juos išdalino A. Skairus ir 
Bill Malin.

Piknikui gauta dovana nuo 
Josephinos Augutienčs, jau 

i padžiovintas sūriu kas. Porai 
asmenų pasidarbavus jis atne
šė naudos, o gavėjas ji atidavė 
paragauti ir kitiems, kiek jo 

į išteko. Gal buvo ir daugiau 
i dovanų. Dovanas ir dirbusius 
'gal paskelbs komisija, kuri vi
są tai žino.

Džiugu priminti, kad daly- 
i vavo ir LDS Centro^Įždininkas 
į J. Weiss. Visi buvo jo pasiil- 
! gę. Sunkios ligos užkluptas, 
jis per ilgą laiką neturėjo 
spėkų i pramogas atvykti. 
Per virš pusmetį jis rimtai ir 
ryžtingai kovojo ligą nugalėti 
ir tąsi jam pavyko iki to laips
nio, kad jau gali i žmones 
išeiti, žinoma, dalyvavo ir kiti 
Centro viršininkai.

Atvyko grupė vcnkliųjų jau
nų narių, nors aUejų, kaip 
jaunimo, taip ir senimo, bū
tų galėję čia patogiai sutilpti 
daugiau. Tokiems vidutinio 
dydžio piknikams vieta čia la
bai patogi ir iš didmiesčio 
lengvai privažiuojama.

Beje, girdėjau, kad toje pat 
vietoje įvyks Brooklyn© Aido 
Choro piknikas paskutinį sek
madieni šio mėnesio, rugpiū
čio 29-tą. Aidiečiai jau pasi
samdė 45 sėdynių busą, kuris 
iš Williamsburgo nuo Pilie
čių Klubo išriedės 1 vai., o 
nuo Liberty Auditorijos 1:30. 
Prašo visus įsigyti buso bilietą 
iš anksto. Kaina $1.50 (round 
trip). Nori anksti užpildyti 
busą, kad galėtų paskui dar 
sumobilizuoti automobilistus, 
turėti daug svečių ir visais 
atžvilgiais sėkmingą pikniką.

Piknikierius

Argi tiek vagių?
New Yorko puošnios Lord & 

Taylor departmentinės krau
tuvės sargybos vedėjas Sar
gent J. Curtis sakė, kad Man
hattan© esančios krautuvės 
kas metai prarandančios 10 
milijonų turto vagims.

Anot pono Curtis, iš 100 
perdieną papildomų vagysčių, 
75 padarą tų pačių krautu
vių darbininkai.

įdomu, ką pasakys tos 
krautuvės darbininkai išgirdę 
savo samdytojų tokį aprokavl- 
mą! Kaip ten nebuvę, p. Cur
tis dedasi to žinovu ir ne bile 
kur tai pasakė. Jis tai sakė 
kalbėdamas New Yorko Uni-
versiteto Public A d ministrą-“ 
tion ir Social Welfare moky
klos sušauktoje konferencijo
je 24 Waverly Place, rugp. 
2-rą.

Jei randasi tokių darbinin
kų, kurie tikisi galinčiais pas 
milionierius pasiimti pagei
daujamą daiktą taip, kaip 
kad pasiimdavo pas motiną, 
skaudžiai apsigautų. Už maž- 
niekį užsitrauktų rykštę visam 
savo gyvenimui.

Ponas Curtis raportavo,

INEWY0RK1ECIAI MASINIU P1KIETU. 
PASITIKO KARO KURSTYTOJA RHEE

Būrys vyrų ir moterų, dau
giausia jaunimas, rugpiūčio 
2-rą per porą valandų pikie- 
tavo puošnų Waldorf-Astoria 
viešbutį, kuriame apsistojo 
naujo karo kurstytojas, pieti
nės Korėjos diktatorius Syng- 
man Rhee.

Pikiete matėsi daug vctera- 
I nu. Jie tai parodė Įsegtais at- 
j lape savo tarnybiniais pažy- 
miais.Jie balsu šaukė ir pla
katuose rodė šūkius: “Eik na
mo, Rhee; Amerika nori tai
kos!” Kiti šaukė: “Atmeskite 
Rhee; atmeskite karą!” Dar 
kiti šaukė išvyti jį namo, 

I
Nėra žinios, ar būdamas 

karo trokštančių ponių ir po
nių girto kleegsio apsuptas po-! I 
i nas Rhee girdėjo tuos šauks
mus. Bet tas ir nesvarbu. Ta
čiau pikietą matė tūkstančiai 
praeivių, taipgi šimtai to ir 
prieš esančio Belmont-Plaza 
viešbučio svečių. Tai diskusa- 
vo svečiai ir jiems patarn.au-

Angliškas laikraštis 
tebeveda vajų

Angliškas darbininkų lai
kraštis New Yorko, Daily 
Worker, vidurvasario mėne- 

i siais nupigino prenumeratą. 
Iki Labor Day dienrąštį už
rašo už $8 tiems, kurie jau 
turi užsirašę savaitinį. O nau
jiems užsirašant dienraštį ir 
savaitinį duoda už $10.50. Ne 
vajaus laiku dienraštis me
tams kainuoja $12, savaitraš
tis $2.50.

Sk.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

karščių, siekiančių net 100 
laipsnių.

Akiregyje to, tūli žmonės, 
ir sako:

—Šitie visokie gamtos ne
normalumai veiki ausiai 
pareina iš atomų skaldymo.

Klaida visa kaltę sumesti 
ant atomu! 

L- _ •__
New Yorko miesto polici

jos komisionierius sako:
—Kriminalystės mieste 

padidėjo, palyginti su praė
jusiais metais, 11 procen
tų. . . Nėra žmogui šiandien 
saugumo nei gatvėse nei 
namie.

Kuo tai išaiškinti?
Mr. Adams reikalauja 

daugiau policmanų.
Abejoju, ar padidinimas 

policmanų skaičiaus suma
žintų vagių, gengsterių, ra- 
ketierių ir eilinių razbainin- 
kų siautėjimą.

Reikia kitokio žmonėms 
auklėjimo.

Daugelis pilietinių organi
zacijų ragina miesto valdžią 
rimtai studijuoti planą imti 
miestui vandenį iš Hudson 
upės.

kad jau dabar gaudymui to
kių mažiukų vagiūkščių krau
tuvėse randasi gausa slaptų 
akių. Iš nematomo ar iš už de
koracines gėlytės darbinin
kus ir kostumerius gali “žiū
rėti” siapta “akis.’’ Ji gali 
juos filmuoti, užrekorduoti po
kalbius. Vartojami sužymėti 
pinigai, ultrA violetinės .pu
dros. O žymesnėse krautuvė
se tikisi greit pakinkyti, o gal 
jau ir pakinkė televiziją ir 
Geiger kaunterius.

Darbininkas

tojai, kožnas savo rateliuose. 
Vieni keikė pikietą, o kiti už
tarė pikietuojančius už taiką.

Klausantis praeivių kalbų, 
stebint įeinančius į viešbutį ir 
išeinant iš jo matėsi ir girdė
josi skirtingų nuotaikų. Juk ir 
turtuolių eilėse randasi žmo
nių, kurie nenori karo, nenori, 
kad mūsų jaunimas būtų žu
domas už kokio diktatoriaus 
užgaidas. Nenori žudyti nei 
kitų kraštų žmonos, kurie nie
ku mums neprasikalto.

Kai tūli keikė pikietus, gir
dėjosi ne vienas toks išsireiš
kimas: “Lai siunčia tą bučerį 
namo,nebus pikieto. Tie jauni 
žmones nori gyventi.”

Pikietą vykdė. per dvi va
landas, nuo (j iki 8. Kadangi 
jis buvo policijos perskirtas i 
dvi dalis, sunku' apskaičiuoti, 
kiek ištikro dalyvavo pikiete. 
Tūlais protarpiais atrodė, 
kad galėjo būti virš pusantro 
šimto. . . •

Rep.

Pfefferj sutiko išleisti
! po $10,000 kaucija

Paul Pfefferiui iškovota 
I teisė išeiti iš kalėjimo po 
kaucija iki panaujinto teis
mo. Tačiau įsakas užsista- 
tyti $10,000 kaucijos daro 
jo išėjimą negalimu. Sako, 
kad jis nei jo artimieji to
kiu pinigų neturi.

Sutikimas išleisti po kau
cija rodo, jog patys jį nu- 
teisusieii kaip žmogžudį nu
mano, kad jis turėtų būti 
išteisintas. Pfeferis buvo 
nuteistas kaip nužudęs ma
ri ninką Bates, bet tą žmog
žudystę vėliau prisipažino 
Roche.

Motina pašauta 
prie savo namų

Sugrįžusi prie namų su pii> 
kiniais, Mrs. Mary Anderson 
pasilenkė apžiūrėti vežimėly
je gulinčią dukrytę. Tuo tarpu 
policistas Ralph Guarino gau
dė gatvėje bėgantį iš teatro 
išmestą už term avimą jauną 
vyruką. Policistas iššovė. Kul
ka įsmigo Andersonienei ko
jon. Sakoma, kad kaulas trū
kęs keliose vietose.

Policija aiškinasi, kad po
licistas šovęs į orą, tik pagąz- 
dinti bėgantį. Kulka būk ga
lėjusi kur atsimušti ir atšokti 
atgal. Gaudomasis pabėgo.

Du plėšikai užėjo į raštinę 
Kew Gardens centre ir atėmė 
$1,000

VINCAS SODĄITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Vienas užsimušė, kitas 
sužalotas darbe ’

Brooklynietis John Cassity, 
!c7 m., tapo užmuštas ant jo 
I užkritusio metalinio, balkio. 
Jis dirbo statybos darbe prie 
30 Wall St..

Uždedant siuvamai mašinai 
diržą Silvia Frocks formanas 
Joseph Levine įkišo ranką į 
ratą.1

Pastaraisiais laikais labai 
daug kalbama apie visokius 

I saugumus, tačiau darbai tebė- 
I ra pilni pavojų.

Sveikina iš atostogų
Iš Miami atsiustame atvir

laiškyje laisviečiams rašo:
Sveika, Lelija!

■Mesi čionai keletą savaičių 
linksminamės, plaukioti pui
ku. Mūsų geriausi linkėjimai 
visiems,'

K. ir Geo. Žukauskas
Katrina Žukauskienė, tai 

žymioji newarkiete dienraščio 
Laisvės vajininkė, keletą sy- 

I kių laimėtoja pirmosios dova
nuos Laisvės vajuje. Linkėtina 
tose smagiose maudynėse 
abiem pasisemti daug naujos 

i stiprybės ir rudeniop vėl stoti 
į darbą.

žymėtina kad patsai Žu
kauskas taipgi turi nemažą 
serą jos pasisekime vajuose. 

[Jisai jai dažnai pasitarnauja 
vairuodamas auto. Tas jai su
teikia valandžiukę liuoslaikio 
susirašyti viską iš paskiausio 
vizito ir ramiai planuoti seka
mą. Toji talka pagreitina ir 
palengvina darbą.

Gersona pašaukė 
Į Washingtona

Simon W. Gerson tapo pa
šauktas į Washingtoną, atvyk
ti pas Jenner Internal Securi
ty Komitetą rugpiūčio 5-tą.

Gersonas buvo numatytas ir 
skelbiamas pirmininku pirma
jam šių rinkimų kampanijos 
mitingui, rengiamam komu>- 
nistų. Angliškas darbininkų 
dienraštis Daily Worker tame 
įmato reakcininkų užmojį 
kenkti komunistų rinkimų 
kamapanijai. Vienok komu
nistai nuo mitingo neatsisako, 
rengiasi jam su visa energija.

Komunistai sako, jog ma- 
kartizmo priešų sąžinė neleis 
tylėti. Kad į mitingą ateis ir 
tie, kurie gal būtų nėję, jeigu 
ne šis naujas persekiojimas.

Komunistų rengiamas masi
nis mitingas rinkimų reika
lams aiškinti įvyks šio penkta
dienio vakarą, rugpiūčio 6-tą, 
Jugoslavų salėje, 405 W. 41 
St., New Yorke.

T-as
A

Newyorkietis Walter Briggs, 
64 m., tapo pavojingai sužeis
tas sunkvežimio prie gatvių 
sankryžos miesto centre.

PETRAS KAPICKAS

NEW YORK
________________________i

HELP WANTED—FEMALE

BARMAID 
Pasitikima ir patyrusi. Dieną dar

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

Telefonas: 
RA. 9-9450 

(102-193)

OPERATORES
Patyrusios Prie Moteriškų Koutų 

Sekcijų ar savaitinis darbas 
IDEAL COAT CO.

37 Morrel St., Brooklyn, N. Y.

(150-152)

COSTUME JEWELRY
Perlų Varstytojos 

Mezgėjos
Gera mokestis. Nuolat

L. HELLER & SON 
132nd St. & Brook Ave., Bronx 

(152-154)

' BURROUGHS—No. 7200
BILLING MACHINE

OPERATORE 
Pastoviai — Pakilimai 

5 dienų savaitė. $50 pradžiai 
TeTl. WO. 6-1600

(152-154)

HELP WANTED-MALE 
______________________________________________________ f i 

GRINDŲ DĖJIKAI

Ąžuolinės grindys — Strip Work 
2 metų darbas. Nassau—Suffolk

County. Gera mokestis.
Tel. Babylon 6-1790 

(150-154)

Kilus iš visuomenės protes
tams, National Sugar Refinery 
Co. pati sustabdė savo planą 
statyti milžinišką elektrikinį 
garsinimąsi priešais UN pas
tatą. Iškaba būtų buvusi 205 
pėdų dydžio.

Sidney Newberger, 60 m., 
rastas užsidusinęs gazu savo 
kajmbaryje 305 West Ejid 
Avė.

Dr. A. Petriką
I

DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: ' 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

■ ■ ■ ■ ■ ■' M ■ l« <

< TONY’S
i UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas -

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis H
1 H ■■■ ■ ■ i ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ W |

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

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

1 MATTHEW A. į
: buyus :I <
» (BUYAUSKAS) «
» «
J LAIDOTUVIŲ <
J DIREKTORIUS 1
> «

J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. «
i MArket 2-5172 <
• «
•____________
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NEW YORK
REAL ESTATE

PLEASANT PLAINS -j- 
STATEN ISLAND *

Gerai budavotas 7 rūmų mū^nnis 
namas. Didelis living rūmas, moder
ninė virtuvė, 4 miegrūmiai, 2 karam 
garadžius, didelis, plotas žemės. Ar
ti visų komunikacijų. Prašo $18,000. 
Kreipkitės tik pirkėjai. Šaukite sa
vininką:

Tel. DO. 6-3383 W
(152-153)

FLUSHING
6 rūmų, 2 aukštų ir skiepas (ekstra 
Įėjimas), didelis kiemas, patio, Hol
lywood virtuvė ir maudynė. Daug 
ekstra įrengimų. Arti mokyklų ir 
transportacijos. Kreipkitės tik pir
kėjai. Tik $13,990.

Tel. JA. 6-8778
71-46 165th Street

(152-153)

FOREST HILLS GARDEN

Kampinis, 6 rūmų namas, 2,/2 mau
dynės, dvigubas garadžius, arti sto
ties, labai pageidaujami namai. Ge
ras vienai ar dviem porom. Visi 
rūmai paskiri, labai moderniški.

Pamatykite įvertinimui
Tel. BO. 1-8865

(152-155)

BORO PARK 
t

Vienai šeimai mūrinis veneei\8 rū
mų namas. Pertaisomas del 2 Šwimų, 
neseniai išdekoruotas, brass plumb
ing, tuojau užimtinas, arti visko. 
Didelis lotas — $12,500.

Eel. UL. 3-4729 — UL. 8-5962
(152-154)

BAYSIDE

Semi-detached, 5 rūmai, 2 miegrū- 
miais, ištaisytas skiepas, patio, 
screens, storm doors ir langai. Re
frigerator, ekstra įrengimų.

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

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

Tel. DR. 8-0100
/ (151-153)

BAY RIDGE—86th St.

3 šeimų mūrinis namas, 2 po 5 rū
mus apartmentai, tuščia patalpa 
krautuvei, blokas nuo subway. Vi
sokiam bizniui čia gera vieta.

$22,000. ,1
Savininko Tel. TE. 9-131W

(15OJ152)

, BAYSIDE
KITAS GERAS BARGENAS! 6 

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

84-45 Francis Lewis Blvd.
FL. 8-3788

(147-153)

WESTCHESTER
17 akrų _ . - - $3800 

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

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

(149-154)

For Rent
.... ■ III I I ......................... ------------------ ----- ------------- .■<

Stores
740 EAST 233rd STREET

Vienas blokas nuo White Plains Av. 
subway station, gera vieta krautu
vei, tinkanti del delicatessen, gro- 
šerne ar kepyklos. Išnuomojama 
prieinamai. T

Šaukite: LA. 4-2598 
(152-153)

Apartments

YONKERS, N. Y.

PASIRANDAVOJA
2 penkių rūmų apartmentai. 1 nau
jai pertaisytas, taipgi didoka patal
pa krautuvei, tinkanti bile kokiam 
bizniui. Šviseus ir vėjingi rūmai.

Tel. RH. 4-3685
(152-154)

BUSINESS
OPPORTUNITIES '

LUNCHEONETTE—TOYS— 
FOUNTAIN

Pilnai įrengtas, gera, veikli sekcija, 
abelnai užmiestinė krautuvė Staten 
Island. 4 rūmų apartmentas. $75 
randos už abu, krautuvę ir apart- 
mentą. Daro gerą pragyvenimą — 
proga visam amžiui. Kreipkitės tik 
pirkėjai.

Šaukite savininką:
Tel. GI. 7-9142

(152-154)

LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas, gera, veikli sekcija.
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Savininkas 
parduoda gerą biznio progą i 
prieinamai. ■

Matykite Savininką: y
249 E. 341 h St., N. Y. C. f

Tel. MU. 4-8460
Ar po 6 P. M. MU. 4-8461

(152-154)




