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KRISLAI
Kur gi galas?
Ir kataliko teisė.
Labai laukiame.

k Gydytojas ir prezidentas.
Kas ką nugalėjo/

Rašo A. Bimba *

Viskas tebebrangsta. Visi 
“pranašai” kalba apie toli
mesnį pragyvenimui reikme
nų kainų pakilimą.

Plieno tr tįstas jau žada vėl 
ant plieno tonos uždėti 
$8 iki $12. Plieną seks 
trustai.

nuo

esamo žmonės, kurio 
keturiomis kovojamovisomis

prieš bet kokią rasinę ir reli
ginę diskriminaciją. Todėl 
mes sakome: Amerikos kata
likas arba žydas turi lygią 
teisę būti nominuotu ir išrink- 

i prezidentus arba vice-pro- 
^zidentu lygiai taip, kaip pro
testantas.

Mums tik labai gaila, kad 
katalikai dar vis nesupranta, 
jog ir jie kol kas 
komi pilnateisiais 
Jų vieros žmogus 
vęs prezidentu.

Ir dabar, kai 
apie nominacijas
tik labai nedrąsiai vienas 
tas politikierius išsitaria 
nominavimą kataliko i 
pre z i d e n tu s d e m o k ra t ų 
tu.

Mums labai paliktų,
♦ kas nors rimtai pradėtų kal

bėti apie pastatymą į vieną 
tų vietų tikro ir karšto bedie
vio. Juk visi yra sutverti ly
giais ir visi turėtų turėti ly
gias teises būti nominuotais 
išrinktais.

Kodėl* protestantai turi mo
nopoliją ant prezidentų ir 
vice-prezidentų ?

piliečiais, 
dar nėra bu-

eina kalbos 
ir rinkimus,

vicc- 
tikie-

jeigu

Visi labai laukiame šių me
tų Lietuvių > Literatūros Drau
gijos leidinio. Tai bus L. Prū- 
scikos atsiminimai. Jei ne
klystu, juos turėtumėme gauti 
neužilgo. Vilnies leidykla ža
da pasiskubinti.

Bot, žinoma, knygą 
tiktai tie nariai, kurie 
pilnai pasimokėję šių
duokles. O nepasimokėjusių 
esama dar nemažai.
i Ko, draugai, snaudžiate?

gaus 
bus 

metų

Panamoje būdamas prezi
dentas smarkiai pasiskundė 
tūliems savo pasekėjams savo 
sveikata.

Išgirdo apie tai jo gydyto
jas Dr. Snyder. Tam nepati
ko. Dr. Snyder suriko:

“Jis, prezidentas, mane ste
bina. Jis atlieka savo parei
gas. Jam nugara neskauda. 
Jam pilvas neskauda.. .”

Gydytojas "daugiau ir ge
riau žino, kaip prezidentas 
jaučiasi, negu pats preziden
tas!

Taip, 
konų
Eisenhoweris turi kandidatuo
ti ir jų pergalę rinkimuose 
jiems užtikrinti, nepaisant, 
kas atsitiktų su Eisenhowerio 
sveikata. <

matyt, bus republi- 
vadovybės nusitarta:

&B

Tūlas Jt Rupšys Chicagos 
unigų Drauge (liepos 18 d.) 

’surinka:
Darius ir Girėnas “nugalė

jo Atlanto vandenyną”, mes 
“nugalėsime ir komunizmo 
vandenyną”.

Sunku pasakyti, kas ką nu
galėjo. žinoma tik tiek, kad

(Tąsa 4—tame puslap.)
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ANDREA DORIA VANDENYNO DUGNE; TIK SEPTYNI ŽUVO
Egip to valdžia ate m ė n t s o 
užsienio kompanijų Siiezą. 
naudos įeigas dėl Aswano

to,

Kairas. — Nors britai ne
seniai iškraustė savo kari
nes jėgas iš Suezo kanalo 
srities, pats kanalas iki šiol 
priklausė užsieniečių (vy
riausiai britų ir francūzų) 
bendrovei. Dabar ir tas 
baigta: Nasserio valdžia 
paskelbė, kad Suezo kana
las nacionalizuojamas, kad 
jis tampa Egipto ir egiptie
čių tautos nuosavybe.

Kelios minutės po 
kai. Nasseris paskelbė
nutarimą, policijos atstovai 
įžengė į Suezo kanalo kom
panijos raštines Kaire ir 
paskelbė užsieniečiams di
rektoriams, kad kanalas 
perimamas. Pačioje Suezo 
Lanalo srityje Egipto par
eigūnai padarė tą patį.

Egiptiečiai pastatė

Nasseris sakė, kad Sue
zas turi prįklausyti Egip
tui, o ne užsieniečiams. Su
ezas Egipto teritorijoje, sa
kė jis, egiptiečiai daugiau
sia darbo įdėjo jį statant. 
Jis priminė, kad apie 120,-

Teis. Warren 
išvyks j Indiją
Washingtonas.— Vyriau

sias Aukščiausio teismo tei
sėjas Earl Warren sekantį 
mėnesį išvyks ilgesniam vi
zitui j Indiją. Jis vyksta 
kaip juristas, kad susipa
žinti su Indijos teisių siste-

000 egiptiečių žuvo prie to 
kanalo darbu, v

“Ir dabar Suezas bus val
domas egiptiečių! Egiptie
čių! Egiptiečių!”—sakė jis.

Jis taipgi paaiškino, kad 
iš Suezo gaunamos įeigos 
bus naudojamos Aswano 
užtvankos ir jėgainės ant 
Nilo statybai. Nasseris sa
kė, kad nuo dabar įeigos 
neplauks į Londono arba 
Paryžiaus bankus, o į Egip
to tautinį iždą. Kaip žinia, 
Amerika savaitę atgal pa
skelbė, kad nepadės Egiptui 
statyti Aswano užtvanką.

Edenas “sukrėstas”
Egipto nutarimas nacio

nalizuoti Suezo kanalą iš
šaukė nemenką sukrėtimą 
Londone, Paryžiuje ir Wa
shingtone. Britanijos ka
binetas tuoj susirinko į spe
cialų posėdį. Londono spau
da sako, kad premjeras 
Edenas ypatingai sukrėstas 
to įvykio. Gali būti, kad 
britai ir francūzai trauks 
Egipto valdžią į tarptauti
nį teismą.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

New Yorkas. — Plieno 
darbininkų unijos algų ko
misija ketvirtadienį atidėjo 
nutarimą apie paktą iki 
penktadienio, bet neoficia- 
liškai buvo paskelbta, kad 
streikas tikrai bus baigtas

ma, bet. sakoma, kad ke- šią savaitę, 
lionė turi platesnį tikslą. ' Ženeva. — Jungt. Tautų 

sekretoriusSakoma, Warrenas vyks- generalinis
ta Baltojo namo įgaliotas, Dag Hammarskfloldas atsi-
kad pataisyti Amerikos-In- 
dijos santykius, kurie pa
skutiniu laiku labai atšalo. 
Prezidentas Eisenhoweris 
jaučia, kad paskutinė Nix- 
ono kelionė Azijoje ir jo 
kalbos prieš Nehru, pasa
kytos Pakistane ir kitur, 
labai įerzino Indiją. War- 
renas, .liberališkesnis repu- 
blikonąs,, dabar siunčiamas, 
kad tą žalą atitaisyt.

Dublinas. — Airijos radi
jas buvo prirengęs ir pa
skelbęs George Bernard 
Shaw pagerbimo progra
mą, bet paskutinę minutę 
ta programa tapo atšaukta 
po techniškų priekabių. Sa
koma, kad tam pasidarba
vo Airijos klerikalų hierar
chija.

Miunchenas. — Du ame
rikiečiai kareiviai miške 
prie Shelisheimo miestelio 
išniekino 18-ametę kito 
amerikiečio kareivio žmo
ną.

kreipė į Izraelį ir Jordaną 
ragindamas abi šalis sulai
kyti nuo provokuoij ančių 
žingsnių, ik a d neužžiebti 
karo Artimuose Rytuose. 
Paskutinėmis kelionės die
niomis susirėmimai tarp 
Jordano ir Izraelio darosi 
vis dažnesni.

Washingtonas. — Teisin
gumo departments svars
to tolimesnius žingsnius 
prieš dramaturgą Miller j ir 
septynis kitus asmenis, ku
rie apkaltinti paniekoje 
Kongresui. Kaip žinia, at
stovų butas 373 balsais 
prieš 9 parėmė kaltinimą 
prieš Millerį. Prieš įkalti 
nimą pasisakė sekami Kon
greso nariai: A. Multer,EL 
Celter, A. Klein, James 
Roosevelt, Chet Holified, 
A? Siem inski, F. Thompson 
Jr. ir I. Davidson (visi de
mokratai) bei S. Crampac
ker (republikonas).

Berlynas. — Rytų Vokie
tiją išlaisvino iš kalėjimų 
dar 281 politinį kalinį.

Išlaikymui Laisves Dienraščiu I
$15,000 Fondas

WORCESTER, Mass.: “Daug Gerbiama Laisvės 
Administracija: čia rasite čekį sumoje $223. Tai bus 
$215 aukų ir $81 už prenumeratą. Tai bus trečias siun
tinys nuo Worcesterio Laisvės gerų prietelių. Mes jau 
savo kvotą išpildėm su kaupu.

“Pastaba So. Bostono Jaunučiui.—Pastebėjau Lais
vėj, jog Jaunutis nori, kad aš jam atsukčiau kitą žandą, 
nes jau per vieną gavau iš pirmo šūvio. Drauge Jaunuti, 
jeigu sukirsi Worcesterj šiame Laisvės $15,000 vajuje, 
tai aš atkišiu opesnę vietą—savo didelę nosį. Bet aš ma
nau, kad jau nebeliko laiko jums tas padaryti, Taigi 
aš patarčiau Laisvės Boardirektoriams pratęsti šitą 
Laisvės vajų' dar vieną mėnesį, ne tik dėl Bostono, bet 
dėl visų, kadangi šis vajus eina labai lėtai, nes laikas 
jau pasibaigė, o mes dar turime tik pusę kvotos/ surin
kę. Negaliu suprasti, kodėl mūs draugai taip vilkina. 
Man pačiam daug laiko užėmė, nes dauguma vis saky
davo, dar yra laiko. Bet matote, kaip tas laikas greitai 
pasibaigė.

“Todėl aš, kaip Laisvės patriotas, meldžiu jūs visų 
Laisvės skaitytojų daugiau susirūpinimo, nes. jeigu mes 
nesukelsime $15,000, tai gailėsimės visi, kai Laisvės ne-7 
gausime. J. Skliutas.”

Dėkojame Jonui Skliutui už gražų pasidarbavimą 
fondo sukėlimui. Taipgi dėkojame už iniciatyvą vajaus 
prailginimui. Jono Skliuto patarti vajų prailginame, iki 
rugsėjo 4-tos. dienos, tai yra iki po Labor Day šventės.

Aukščiau minėta worcesteriečių dovana $215 jau bu- 
paskelbta ir įrekorduota į sąskaitą.vo

J. Blažionis, Lowell, Mass., prisiuntė blanką ir $131.
Jis irgi rašo, kad daugelis vis žada vėliau- Aukojo:

J. Blažionis ..................................................... $25.00
A. Drazdauskas ................................................. 25.00
A. Stravinskas ................................................... 20.00

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Bulganinas užtikrino

Atgautosios sritys 
ant amžių Lenkijos
Varšuva. — Tarybinė de

legacija — Bulganinas, Žu
kovas, Sniečkus ir kiti, dar 
randasi Lenkijoje, kur ji 
atvyko dalyvauti tautinio 
išsilaisvinimo šventėje. Bul
ganinas sakė, kad nuo Vo
kietijos atgautos sritys ant 
visados' liks lenkiškos. Tos 
sritys — Pomorze ir šlins- 
kas (Pomeranija ir Silezi
ja, kaip jos buvo žinomos 
vokieęių valdymo laikais), 
sakė jis, yra senos lenkiš-

H. Stašsen jau
Washingtonas. — Harol

das Stassenas, kuris buvo 
pradėjęs smarkią kampani
ją prieš Richardo Nixono 
k a n d i d atūrą į vice-prezi- 
dentus, padarė kelis žings
nius atgal. Jis paskelbė, 
kad sulaikys kampaniją už 
Massachusetts gubernato
riaus Herterio kandidatū
rą, nors “laikinai.” Esą, jis 
laukia rezultatų naujo ap
klausinėjimo, “šiaudinio 
balsavimo,” kuris turės pa
rodytu kuris kandidatas, 
Nixonas ar Herteris, popu- 
liariškesnis.

Remiantis anksčiau pra-

Išgelbėtieji jau atvežti 
į New Yorką; tyrinėjama, 
kaip katastrofa atsitiko

New Yorkas. — Didžiulis 
luksusinis Italijos garlaivis 
Andrea Doria dabar jau 
Atlanto /vandenyno dugne, 
apie 25 mylios į rytus nuo 
Nantucket. Laivas pasken
do ketvirtadienio rytą, apie 
11 valandų po to, kai tas 
laivas susidūrė su švedų
laivu Stockholm.

Stockholmas penktadienį 
atplaukė New Yorkan, at- 
veždamas kelis šimtus iš
gelbėtų Andrea Doria ke
leivių. Didžiausią dalį italų 
laivo keleiyių išgelbėjo 
Prancūzijos lie de France, 
kuris pribuvo į nelaimės 
vietą apie dvi valandos po 
katastrofos. Ile de France 
atvežė New Yorkan 753,— 
ir tuoj išplaukė atgal, 
buvo kelyje ' Europon 
kokiu tūkstančiu savo

nes 
su 

ke-

jūrininkų pasiliko laive il
gai po to, kai visi keleiviai 
ir įgulos dauguma laivą 
apleido. Jie dėjo despera
tiškas pastangas laivą išlai* 
kyti paviršiuje. Tik kuo
met Italijos laivininkystės 
ministerijos telegrama įsa
kė kapitonui laivą apleisti, 
jis tai padarė.

Sužeisti ligoninėje
Sužėistuisius nuo Stock

holm ir kitų gelbėjimo lai
vų helikopteriais išskraidi
no į ligonines Bostone ir 
kitose Naujosios Anglijos 
vietovėse. Kai kurie kelei
viai, kurie pasiekė New 
Yorką lie de France ir ki
tas laivas, tuojau išsisku
bino Bostonan, kur randasi 
jų sužeisti artimoji. Tarp 
išsiskubinusių radosi pore
lė, kurie matė savo mažą 
dukterį nusviestą į gelbė
jimosi valtį ir sunkiai su-

I

kai-slaviškos žemės ir ant 
amžių liks lenkiškos.

Tuo tarpu laikraštis “Ty- 
buna Robotnicza” atspaus
dino panašų maršalo Žuko
vo pareiškimą. Žukovas 
taipgi užtikrino, kad tos at
gautos sritys niekad nebus 
aplėštos nuo Lenkijos.

Tarybinė delegacija jau 
aplankė visą eilę lenkiškų 
miestų ir visur gavo drau
gišką sutikimą.

traukiasi atgal 
vestais apklausi n ė j i m a i s 
Stassenas skelbė, kad Her
teris sutrauktų republiko- 
nams 6% daugiau balsų, 
negu Nixonas.

Manoma, kad ant Stasse- 
no padaryta labai daug 
spaudimo, kad jis pasi
trauktų atgal — ir spau
dimas atliko savo tikslą.

Varduva.— Lenkijos pre
zidentas Cyrankevičius sa
ko, kad bus imtasi tuoj au
tinių priemonių per atei
nančius dviejus metus pa
kelti darbininkų algas ar
ba perkamąją jėgą bent 
ant 30 procentų.

Prekybinis laivas Cape 
Ann atvežė 129 išgelbėtus, 
karinis transportas William 
Thomas 158.t

Septyni asmenys žuvo
Iš karto buvo manyta, 

kad žuvusių visai nebus, bet 
paskui pasirodė, kad bent 
septyni asmenys užsimušė. 
Du jų yra Stockholmo jū
rininkai, kurie radosi laivo 
priešakyje, kuomet jis su
sidūrė su Andrea Doria. 
Penki jų yra 'Andrea Doria 
keleiviai, kurie tuo laiku 
radosi kabinose, į kurias 
švedų laivas pataikė tiesio
giniai. Vienas užmuštų yra 
“Times” korespondentas 
Madride Camille M. Cian- 
farra.

Sakoma, kad žuvusiųjų 
skaičius būtų daug dides
nis, jeigu keleiviai būtų bu
vę savo kabinose. Bet ka
dangi tai buvo paskutinis 
vakaras juroje, laivas jau 
artinosi prie New Yorko, 
tai dauguma keleivių ne
miegojo, radasi deniuose 
arba šokių salėse.

Negalėjo nuleist valčių
Tuoj po susidūrimo An

drea Doria taip pavojin
gai pakrypo ant šono, kad 
pasidarė negalima nuleisti 
savo gelbėjimosi valtis. 
Kuomet kelios valan
dos vėliau pradėjo prisi
artinti kitų laivų gelbėji
mosi valtys,
kad pasiekti juos, ant visų 
keturių turėjo šliaužti lai
vo deniais, dažnai susižeis- 
dami. Sakoma, kad laive 
ijiebuvo tikros panikos, nors 
buvo tiek ir tiek suirutės. 
Dauguma, keleivių negalėjo 
pasiekti savo kabinų, kad 
pasiimti drabužius ir daik
tus. Viskas paskendo.

Andrea Doria kapitonas 
Pįetro 'Calamai ir grupė

tai keleiviai,

Be pasportų ir leidimų
New Yorke imigracijos 

pareigūnai įleido išgelbė
tuosius, kurie buvo aprū
pinti pinigais, nakvynėmis 
viešbučiuose ir t. t. Kelei
vių tarpe radosi nemenkas 
nuošimtis amerikiečių - ita
lų, kurie grrįžo po to, kai 
apsilankė gimtinėje Itali
joje.

Nelaimes priežastys
Nelaimės priežastys dar 

vis nežinomos. Abu laivai, 
Andrea Doria ir Stockholm, 
buvo tarp moderniškiausių 
ir saugiausių pasaulyje. Jie 
abu turėjo radaro sistemas, 
kurios turėjo įspėti apie 
besiartinančius laivus kad 
ir tirščiausioje migloje. Ka
dangi nelaimė atsitiko ne 
Amerikos teritori n i u q s e 
vandenyse ir abu laivai bu
vo kitų šalių, tai Amerikos 
laivynas arba pakraščio 
sargyba neturi teisės vesti 
oficiališką apklausinėjimą. 
Tyrinėjimus praves patys 
italai ir švedai, nors ame
rikiečiai padės tame.

Sakoma, kad jeigu nelai
mė būtų atsitikusi kur norę 
toliau vandenyne, kur nėra 
aplink tiek laivų, gal visi ✓ 
Andrea Doria keleiviai ir / 
įgulos nariai būtų paskendę/ 
ir nelaimė būtų tokia, kaip 
su Titaniku. Tik faktas, 
kad taip netoli radosi Ile 
de France ir kiti laivai, tą 
didžią nelaimę išvengė.

Chicago. — Kad pastoti 
kelią polio epidemijai, 500,- 
000 vaikų bus ant greitųjų 
įskiepyti Saiko vaistais.

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, tvankiau.
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SMARKUS SKYMERIS!
•BUVĘS ILLINOIS valstijos auditorius Orville E. 

Hodge prisipažino, kad jis, eidamas tas pareigas, da
lyvavo suktybėse, kuriose buvo prašvilpta (pavogta) vi
suomenės pinigų apie $1,QOO,000.

Tai auditorius Hodge, žinoma, atliko ne vienas pats, 
o su talka kitų savo sėbrų. Tai buvo atlikta suktai iš- 
rašinėjant bankų čekius, neva taikomus valstybinėms 
lėšoms padengti, bet iš tikrųjų—saviems reikalėliams.

Iš karto Hodge neprisipažino atlikęs suktybių, bet 
vėliau, kai jo kai' kurie bičiuliai buvo suimti, tai ir jis 
prie to prisipažino.

Hodge sakosi, kai jis suktais būdais gavo visuome
nės pinigų apie $500,000! ’

Kodėl jis juos ėmė? Ar jam neužteko algos? Jis 
atsako, jog neužteko. Jis norėjęs ištaigingai pagyventi, 
jis spekuliavęs įvairiais korporacijų Šerais; jam pinigai 
buvę labai reikalingi, dėl to jis ir suko. Savo prisipaži
nime Hodge dar pridėjo: kiti valdininkai ima pinigus 
(“kickbacks”) iš tarnautojų, esamų, jų žinioje, o aš, gir
di, to nedariau, dėl to prisiėjo kitokiomis priemonėmis 
pasišienauti.

Nieko sau pasiaiškinimas, ar ne ’. .

NIEKUR NĖRA PILNO SAUGUMO
piELAIMĖ, ĮVYKUSI naktį iš trečiadienio į ket- 

virtadienį jūroje, netoli Nantucket salos, galėjo būti tra
gedija, gal net didesnė negu ^Titaniko,” jei nebūtų tai 
įvykę arti sausžemio.

Kaip žinia, susidūrė švedų pasažierinis laivas 
“Stockholm” su italų laivu “Andrea Doria.” Abudu lai
vai liuksusiniai, abudu gabeno daug žmonių. Bet dėka 
tam, kad nelaimė įvyko, kaip sakėme, arti sausžemio, 
dėka tam, kad'kiti laivai greit atvyko į pagalbą, tai 
žmonių gyvybės buvo išgelbėtos.

Šiuos žodžius rašant, dar nėra tikrai nelaimės prie
žastis žinoma. Bet jei ir bus surasta, tai dar nereikš, 
kad ateityje panašių nelaimių nepasitaikys.

Ryšium su tuo ir kyla klausimas: Ar yra toks da
lykas, kaip važiuotėje pilnas saugumas?

Ne, nėra! Ir dar ilgai keliautojus kankins rūpes
tis dėl galimų nelaimių. Įvyksta nelaimių automobilių 
važiuotėje, įvyksta nelaimių lekiant orlaiviais, įvyksta 
nelaimių važiuojant traukiniais, įvyksta nelaimių ir 
plaukiant laivais.

Žmogaus galva dar nesumanė ir ranka nepadirbo 
tokių pabūklų, kurie užtikrintų pilną saugumą, kurie 
užtikrintų, kad tas ar kitas daiktas nesuluš arba nesuges. 
Žmogus dar nėra toks tobulas, kad jam pavestą va
žiuotos priemonę jis galėti! užtikrinamai saugiai iš vie
tos atvairuoti į vietą.

Tačiau, apdairumas, mūsų ųpomone, yra vienas iš 
, svarbiausių dalykų apsisaugojimui nuo'nelaimių—apdai
rumas tų, kuriems palesta važiuotės priemonė vairuoti.

i
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ATHUR MILLER APKALTINTAS
PATSAI ŽYMIAUSIAS šių dienų amerikinis dra

maturgas, Arthur Hiller, tapo Kongreso (žymesniojo at
stovų buto) apkaltintas “Kongreso įžeidimu.”

Dabar rašytoją veikiausia “ims už čiupros” justici
jos departmental ir atiduos teismui. Teismas,, einant 
įstatymu, pagal kurį rašytojas buvo apkaltintas, gali 
nubausti jį $1,000 pinigine pabauda ir vieneriais metais 
kalėjimo.

Su Millerio apkaltinimu, apkaltinti ir kiti septyni 
amerikiečiai; tarp kurių yra ir Otto Nathan, New Yor- 
ko Universiteto profesorius, artimas mokslininko A. 
Einšteino (jau miręs) draugas. Visi jie apakltinti dėl 
Kongreso įžeidimo arba pažeminimo.

, Gi tas pažeminimas susidarė iš to, kad šie asmenys, 
pašaukti prie kongresinio ne-amerikinio komiteto “liu
dyti,” aAmsakė kai ką išduoti.

Pavyzdžiui A. Milleris, pašauktas “liudyti,”,pasakė, 
kad jis niekad nebuvo komunistų partijoje ir jos disci- 
plipos nesilaikė. Bet jis sakė, jog yra dalyvavęs įvai- 
riuose pažangių rašytojų suvažiavimuose, taipgi, yra 

. kai kur pasirašęs po tokiu ar kitokiu atsišaukimu, iš
leistu pažangiųjų organizacijų, kurias justicijos depart
mentas apskelbė “subversyvėmis.”

Kai buvo pareikalauta, kad A. M'illeris išduotų pa
vardes tų rašytojų, kurie dalyvavo konferenčijoje, jis 
atsisakė tai daryti, nenorėjo būti išdaviku. Na, už tai 
Milleris ir kaltinamas: jis, girdi, įžeidė Kongresą!

Įdomu, kad už Millerio ir kitų apkaltinimą balsavo 
» 373 kongresmanai, o devyni balsavo prieš. Prieš bal

savo astuoni demokratai ir tik vienas republikonas.
Mi

LITE RATU RA-MENAS
Vinco Krėvės apsakymai ir padavimai

$15,000 Fondas
(Tąsa nuo 1-mo psi.)

K. Kayutis ....................................
J. U. Daugirdai ........... .................
A. Rutkauskas .............................
LLD 44 kp......................................
J. Kazlauskas .................................
S. Alexa..........................................
P. Narus ........................................

15.00
15.00
10.00
10.00

8.00
2.00
1.00

gali šioje žemėje susikurti, 
“kad šventųjų gyvenimus, 
kaip ir kitas ..knygas, ponai 
vien sau rašo,” kad žmogus 
pats sau teisybę kuria. Vai
noraus “filosofijoje” žymus 
socialinis protestas, toli 
peržengiąs panteizmo ribas.

Įdomu pastebėti, kad tei
ginys dėl religijos svetimu
mo liaudžiai ryškus dauge
lyje V. Krėvės apsakymų. 
Pavyzdžiui, apsakym u o s e 
“Išsibarė” ir “Dvainiai” 
valstiečių santykiai su baž
nyčia, su kunigais pavaiz
duojami kaip ekonominio - 
socialinio užguitumo rezul
tatas. Dvainis netgi kelia 
“maištą“ prieš7 dievą.

Bet nuolatinis skurdas, 
amžina baimė, kad štai 
kiekvienu momentu gali už
griūti kokia nors bėda, ver
čia jį tuoj pat vėl susitai
kyti su dievu. Dvainio ir 
Traibėno (“Išsibarė”) pa
veiksluose labai gyvai ir įti
kinamai pavaizduota, kaip 
slegiančiai sukaustė dauge
lio valstiečių psichologiją 
amžiais skiepyta dievo ir 
kunigo baimė. Apie tokio 
užguito valstiečio sunkią 
^alią autorius, kalbą su už
uojauta, apgailestavimu, o 
apie kai kurias ydas apsi
leidimą ir neryžtingumą-^ 
su geraširdiška šypsena.

Apsakyme “Vjs toji Ame
rika, kad ji 'prasmegtų,” 
vaizduodamas va 1 s t i e t ė s
Kasiulienės vargus, jos rū-1 
pėsčius dėl smunkančio 
ūkio ir nelaimingo sūnaus 
likimo, V. Krėvė piešia kai
mo gyvenimą ypatingai 
niūriomis spalvomis.

Paskutiniai rinkinio ap
sakymai “Migla,” “Drau
gai” ir “Tortas” atspindi 

J naują V. Krėvės kūrybos 
etapą, naujos tematikos ir 
idėjinės krypties atsiradi
mą. Rašytojas čia jau pie
šia miesto gyvenimo vaiz
dus ir gana ^aštriai kriti-, 
kuoja buržuazinės santvar-

bias etines bei moralines 
problemas. Naudodamasis 
romantinėmis - folklorinė
mis priemonėmis, rašyto
jas čia pateikia jaudinantį, 
kiekvienam labai artimą ir 
suprantamą kūrinį apie 
stiprų žmogišką likimą le
gendos herojaus, bandžiu
sio kurti savo laimę iš ki
tų žmoniii nelaimės.

1912 m. parašytoji “Dai
na apie Arą” — tai šviesus 
optimistinis, alegoriniuose 
vaizduose įkūnytas kūrinys 
apie laisvę, drąsą, didelių ir 
kilnių siekimų grožį, prieš
pastatytus buitiniam su
smulkėjimui, vergiškumui.

Realistiniuose V. Krėvės 
apsakymuose apie dzūkų 
kaimo buitį ir žmones pa
lyginti mažai teliečiami so
cialiniai klausimai. Rašy
toją daugiau domina kita 
kaimo gyvenimo pusė—pa
prasto liaudies žmogaus 
dvasinis pasaulis, jo psicho
logija.

Kai kurie V. Krėvės ap
sakymai, kaip, pavyzdžiui, 
“Bobulės' vargai,” “Anta
nuko rytas” paremti iš pa
žiūros gan nereikšminga 
gyvenimo medžiaga, suža
vi tokiu nepaprastu apra
šymo gyvenimiškumu, de
talių ryškumu, kad vaiz
duojamieji asmenys 
čiomis iškyla kaip 
bendriną, plačios apimties 
meniniai paveikslai. 4

V. Krėvė nemaža sielojo
si žmonių dvasinės kultū
ros smukimu buržuazinėje 
visuomenėje. Jis savitai re
aguoja į sumiesčionėjusią, 
buitiškai susmulkėj u s i ą, 
morališkai susmukusią sa
vo meto aplinką’. V. Krėvė 
savo estetinio idealo ieško 
arba žiloje senovėje, isto
rinės medžiagos pagrindu 
sukurdamas stiprių asme
nybių (Šarūno, Margio ir 
kt.) paveikslus, arba siek
damas savaip tą idealą įkū- 

i nyti paprastame kaimo 
žmoguje. V. Krėvei ypač kos negeroves. 1940 m. pa- 
būdingas yra tam tikras 
susižavėjimas liaudies žmo
gumi, jo dvasine kultūra, 
gyvybingumu, sielos poetiš
kumu.

Tai ypač ryšku “Skeiy 
džiuje.” Seno Lapino paj- 
veiksle stipriai juntamas 
autoriaus siekimas iškelti 
sveikos, nesugadintos pri
gimties liaudies žmogų, pa-1 
rodyti jį kaip savotišką 
gamtos viešpatį, lais
vą savo dvasia nuo bet ko
kių buities varžtų, besišai
pantį netgi iš mirties (o 
kai ji ateina, jis pasitinka 
ją ramiai, didvyriškai, tik 
piktinasi žmonių susmulkė
jimu, kuris be laiko nuvarė 
jį į kapus). Koks menku
tis atrodo prieš Lapiną 
Grainis! Šiame savotiška
me, gerokai romantizuota
me paveiksle daug 
nančios gyvenimo 
žmogaus ir gamtos 
kių poezijos.

Senio Vainoraus 
kymas “Bedievis”) paveiks
le, jeigu atmesti tam tikrą 
autoriaus siekimą pabrėžti 
šio valstiečio filosofijos 
panteistiškumą,' reikšminga 
yra tai, kad čia, kaip ir 
‘/Skerdžiuje,” išryškėja 
laisva paprasto liaudies 
žmogaus galvosena, sveika 
išmintis, pasiprieš i n i m a s 
išnaudotojiškų klasių pri
metamai mistifikacijai. 
Vainorus — tai šviesus tur
tingo dvasinio pasaulio 
žmogus, kuris giliai yrą įsi-' 
tikinęs, 'jog žmogus

Vincas Krėvė-Mickevičius 
(1884 - 1954) maždaug per 
trisdešimt savo literatūri
nio darbo metų (1909-1940) 
praėjo gana sudėtingą ir : 
prieštaringą kūrybos, o 
kartu ir politinės-visuome- : 
nines veiklos kelią. Lite
ratūrinio „darbo pradžioje, 
po 1905 metų' revoliucijos 
prasidėjusiame rea k c i j o s 
laikotarpyje, atidavęs tam 
tikrą duoklę 1 buržuazinio 
individualizmo ir “menas 
menui” tradicijoms, V. 
Krėvė ir toliau vienokiu ar 
kitokiu būdu buvo veikia
mas tiek buržuazines ide
ologijos, tiek anuo . metu 
lietuvių buržuazinėje lite
ratūroje vyravusių madų 
bei įtakų. Tačiau artimas 
ryšys su liaudimi, jos me
nu nulėmė visumoje realis
tinį ir liaudišką svarbiau
sių V. Krėvės kūrinių po
būdį. Įsigalėjus Lietuvoje 
fašistinei diktatūrai, V. 
Krėvė vis labiau ima reikš
ti savo nepasitenkinimą 
buržuazine santvarka, su
artėja su' pažangiaisiais, 
antifašistinės krypties kul
tūros darbuotojais ir rašy
tojais, atidžiai susidomi Ta
rybų Sąjungos gyvenimu. 
1938-1940 metų laikotarpiu 
jis parašo eilę buržuazinę 
santvarką demaskuojančių 
kūrinių. Nuvertus Lietu
voje buržuazinę santvarką, 
V. Krėvė aktyviai dalyvavo 
kuriant naują gyvenimą. 
Vėliau, likęs hitlerinių gro
bikų okupuotoje Lietuvoje, 
iis pasidavė okupantų į>ei 
lietuviu buržuaziniu nacio-

I i' V

nalistų spaudimui ir padarė 
oficialų antitarybinį pa
reiškimą apie savo politinę 
veiklą 1940-1941 metais. V. 
Krėvė nepajėgė šios savo 
klaidos ištaisyti, pabūgo 
naujo Tarybų Lietuvos at
gimimo, paliko’ savo liaudį, 
emigravo į kapitalistinius 
Vakarus. .

V. Krėvė buvo didelio ta
lento rašytojas. Jis giliai 
pažino lietuvių liaudies dva
sią, buitį, psichologiją, gė
rėjosi neišsenkama liaudies 
energija, dvasiniu grožiu, 
išmintim, nemažai sielojosi 
sunkiai dirbančio žmogaus 
vargais ir rūpesčiais. V. 
Krėvė — vienas iš didžiau
sių lietuvių liaudies meno 
žiųovų. Jis nuostabiai jau- 

formą, liau- 
joje kalboje 

paplitusio vaizdinio raišku
mo dėsningumus, gerai .pa
žino gimtosios kalbos tur
tus.

Neseniai išėjusi knyga 
“Apsakymai ir padavimai,” ; 
apimdama nors ir nedidelę 
V, Krėvės raštų dalį, duo
da progos, susipažinti su' 
kai kuria vertingiausia šio 
rašytojo kūrybos dalimi.

Rinkinyje išspausdintos 
legendos “Daina apie Arą,” 
“Gilšė,” “Perkūnas,. Vaiva 
ir Straublys,” parašytos 
tautosakinės medžiagos pa
grindu. Įvairių liaudies pa
sakų ir padavimij motyvai 
V. Krėvės legendose ne tik 
išauga į ryškius, vieningo 
stiliaus, kupinus poetinio 
žavingumo meninius vaiz
dus, bet ir įgyja reikšmin
gą idėjinę-estetinę prasmę. 
Jau pirmuoju savo kūriniu 
—-legenda “Gilšė” (11906 m*) 
V. Krėvė įžengė į literatū
rą kaip subrendęs meninin
kas, sugebėjęs meistriškai 
atkurti paprastą liaudies 
padavimą apie ežero , dug
nan nugrimzdusią pilį, at
skleidęs jo turinyje svar-ReŽ jm®L Laisvė (Liberty), šeštad., Liepos (July) 28, 1956

neju- 
gyvi,

$25.00 Prietelių Klubas
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass-, rašo, kad pereitą 

ekmadienį, liepos 15 d., į Laisvės Prietelių Klubą įsi
rašė su $25.00 Senas Norwoodo Laisvės skaitytojas. 
Taipgi prisiuntė $1 aukų nuo montelliečio Adolfo.

Stanley Alask, Los Angeles, Calif, taipgi prisiuntė 
$25.00 į Prietelių Klubą.

c

Į $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
Gavome kitą gražų pranešimą nuo St. Yoniškiečio, 

Washington, D. C. Jis rašo, kad tame Klube, kur pri
klauso jo žmona Cecelija (ne lietuvių klubas) jiems pa^ 
vyko sukelti dienraščio Laisvės paramai $40. Tai jai/ 
antras prisiuntimas į trumpą laiką nuo Yoniškiečio ir 
jo žmonos. Dėkojame jiem labai!

M. Kraujalisj Holmes, N. Y.....................
A. Grigaitis, Jennings, La.......................
Laisvės skaitytojai, Lewiston, Me..........
A. A. Buddy, Los Angeles, Calif.............
Elizabeth Jamacke, Flushing, N. Y. ..
K. C. Strauss, Easton, Pa.......................
Baltimorietis ............................................
Joseph Matonis, N. Bellingham, Mass. .
A. Zazas, Lake Worth, Fla. .
P. Bokas, Terryville, Conn. .
J. Žiūraitis, Oakville, Conn. ...
J. Mažeika, Chicago, Ill...........
M. Kreivėnas, Brooklyn, N. Y
Thomas Markei, Niagara Falls, N- Y- . . 
Joe Zdanavich, B’klyn, N. Y. .. .*.............
A. Waitkevicius, Norfolk, Mass.................
Magdalena Waitkeviciene, Norfolk, Mass. 
Joseph Norkus, Los Angeles, Calif..........
J. Pikilingis, Auburn, Ill........ ....................
J. Gerdauskas, Worcester, Mass..............
Stanley Wort, B’klyn, N. Y. ..................

f

P. Navickas, Gulfport, Fla.........
V. Ramanauskas, Minersville, Pa 
Helen Janulis, Worcester, Mass.

. $12.00 

.. 12.00 

.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
... 7.00 
... 7.00 
... 6.00 
. . 6.00 
.... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 

. . 4-00 
... 4.00
.... 3.00 ' 
.... 3.00 
.... 2.50 
.... 2.00 
... 2.Q0 
.... 2.00 
.... 2.00 
.... 2.00 
.... 2.00 
.... 2.00

Iš anksčiau gauta $8,666.16. Dabar įplaukė $354.50. 
Viso gauta $9,020.66. Dar reikia $5,979.34.

Paskutiniame Fonc|o pranešime buvo pažymėta An
thony Zazas $2.00. Turėjo būti Anthony Zazas; Lake* 
Worth, Fla., $8.00. Atsiprašome. g

Jonas Skliutas savo laiške pabrėžė labai svarbią lai* 
viečių ydą, būtent atidėliojimą, vėlinimąsi—“dar yra lai
ko. .-y. kitą 
bėga Dėl 
Meskime t

gaivi
ngos, 
santy-

(apsa-

rašytame apsakyme , “Mi- < 
gla” V. Krėvė vaizduoja fa
šistinės diktatūros įsigalė- . 
j imą Lietuvoje. Sąžinin
gam darbo žmogui, tokiam 
kaip apsakyme pavaizduo
tasis tarnautojas Klausu
tis, gyvenimas kasdien sun
kėja, slegiančiai užgulda
mas ne tik jo buitį, bet ir 

Į sąmonę. Sunkaus likimo 
slegiamas tarnautojėlis Ku
rapka (apsakyme “Drau
gai”) tampa netgi valdiškų 
pinigų išeikvotoju . Nuo 
liūdno galo jo neišgelbsti 
nei tautininkų partija, nei 
tokie iškilę jo mokslo drau
gai, kaip filosofijos dakta
ras Rasėmis, kuris, saugo
damas savo kdilį, ramiau
siai pražudo draugą. Au
torius šiuose apsakymuose 
aiškiai • krypsta į satyrą. 
K a r j i e r i z m a s, smulkūs 
miesčioniški siekimai — 
tai svarbiausios šiame * ap
sakyme vaizduojamų per
sonažų “aistros,” sudaran
čios visą jų skurdaus dva
sinio gyvenimo turinį.

Skaitant paskutiniuosius 
apsakymus, kaip kontras
tas pilkam, susmulkėjusiam 
ir dvasiškai suglebusiam 

, buržuazinės buities užės- 
; tam ir suluošintam žmoge- 
, liui, dar kartą iškyla švie- 
i sūs įspūdingi Ląpino, Vai- 
■ noraus ir kitų sveikų liau- 
. dies atstovų paveikslai: Ši

tam kontraste gan akivaiz-., 
džiai išryškėja V. Krėvės 
humanizmo ir estetinių pa
žiūrų pobūdis. Buržuazi-

kitą kartą...” Taip besirengiant laikas ir pra- 
[ tos priežasties, ir šį vajų turėjome pratęsti.

___ tą ydą, būkime punktualikesni.
Gražus būrys Laisvės patriotų šiuo vajum /aukojo 

po stambią sumą, po $50 ir $25. Kiti po mažiau, bet dė- ’ 
kojame lygiai visiems aukojusiems laiku. Tačiau, imant 
dėmesin visus Laisvės skaitytojus, daugelis visai neau
kojo į fondą. Kodėl? Ar tik nebus priežastim ta yda, 
kurią iškėlė Jonas Skliutas—Vyra laiko. . vėliau... ki
tą kartą...”

Kaip ten nebuvo praeityje, rūpinkimės dabar, vajų 
prailginus, nevėlindami prisidėti į fondą Rūpinkimės 
užbaigti nustatytą kvotą.

Laisves Administracija.
t

nės buities dėsnių smerki
mas, ankstyvesnėje kūry
boje daugiausia pasireiškęs 
dvasiškai laisvo žmogaus 
idealo iškėlimu, jo atsklei
dimu kapitalizmo nesuga
dintų paprastų liaudies at
stovų pasaulėjautoje, pa
skutiniais metais pereina ir 
į tiesioginį kai kurių bur
žuazinio gyvenimo negero
vių demaskavimą, žinoma, 
tiek vienu, tiek kitu atve
ju V. Krėvės humanizmas 
lieka ribotas, neišeinąs iš 
buržuazinės ideologijos rė
mų. Tačiau, nepaisant to, 
daugelis V. Krėvės raštų 
savo turiniu yra peraugę 
rašytojo pasaulėžiūros ri
botumus, turi bendrą reikš
mę ir išsaugo savo meninę 
vertę naujoms žmonių kar
toms.

Daugumas rinkinyje iš
spausdintų apsakymų turi 
novelės formą. Jų siužeto 
pagrindą dažniausiai suda
ro koks nors nedidelis kas
dieninės b u it .i e s įvykis.

“Bobulės vargai” iš 
viso neturi .jokių siužetinių 
griaučių. Tų a p s a k y m ų 
kompozicinį pagrindą suda
ro tam tikroje laiko atkar
poje įvykstančių buitinių

situacijų grandinė. Įdomu 
pažymėti, kad tokio paly
ginti nereikšmingo siužeto 
pagrindu V. Krėvė kiekvie
nu atveju sugeba pasiek® 
nepaprastą vaizdų ryšku
mą. Aukšto meistriškumo 
paslaptis čia yra ta, kad V. 
Krėvė, nesiekdamas jokių 
vaizdavimo įmantrybių, su
geba visad surasti papras
tą, bet būdingą gyvenimiš
ką detalę, kuri padeda at
kurti visų ryškiausią to ar 
kito reiškinio emocionalinį

V. Krėvės raštai turėjo 
didelę reikšmę ugdant lie
tuvių literatūrinę kalbą ir 
stilių.

Pradėtas V. Krėvės kūri
nių leidimas yra reikšmin
gas įvykis mūsų kultūrinia
me gyvenime. Pirmoji kny- ” 
ga “Apsakymai ir padavi
mai” su prof. K. Korsaką 
įvadu, padedančiu skaityt6 j|| 
jui susidaryti bendrą nuoK 
monę apie visą V. Krėvės 
kūrybą, suvaidins svarbų 
vaidmenį supažindinant ta
rybinius skaitytojus su šio 
įžymiojo lietuvių literatū
ros klasiko palikimu.

A J. Lankutis



Guy de Maupassant <

'>■ Ponios Telje namai
Tare, pakraeiusi Kalvą truputį: 
“Mylėjau kadaisnr aš berniu-

Ak, kur gi jūs dingot, [kusi” 
Meteliai jauni, 
Kojytė ugninga, 
Rankelė putni?..

i (Tąsa)
Vos tik baigus gerti ka- 

j vą, ji įsakė savo merginoms 
( ko greičiau rengtis. Pas

kui kreipėsi į brolį:
—O tu eik tučtuojau kin

kyti, — ir pati nuėjo galu
tinai pasiruošti į kelionę.

Kai ji vėl nusileido apa
čion, jos lūkuriavo brolie
nė, norėdama su ja pasi
kalbėti dėl mergaitės. Įvy
ko ilgas pašnekesys, kur 
nieko nebuvo nutarta. So
dietė gudravo, dirbtinai su
sigraudinusi, o ponia Telje, 
laikiusi krikštadukrę ant

\ keliu, nenorėdama niekuo 
N susirišti, davinėjo miglotus 

- ^pažadus: ji pasirūpinsianti 
‘ * mergaite, esą dar laiko, o, 

be to, jiedvi dar pasimaty- 
siančios.

Tačiau vežimo vis dar ne
buvo, ir merginos nelipo že
myn. Nuo antro aukšto 
netgi sklido kvato j imas, 
trepsėjimas, klyksmai, del
nų pliaukšėjimas. Paga
liau staliaus žmona išėjo 

4 kieman pažiūrėti, ar jau 
u pakinkytas vežimas, o ma- 

\ dam tuo tarpu užlipo vir- 
Į šun. Rive, visai girtas ir 

■z pusiau nusirengęs, bergž- 
* džiai mėgino sugriebti Ro

za, leipstančią juokais. Abi- 
*\dvi “Pompos” laikė jį už 

rankų ir stengėsi nuramin
ti, pasipiktinusios šia sce
na po rytmetinės ceremo
nijos; bet Rafaelė ir Fer
nanda jį kurstė, susiėmu
sios už klubų, griūdamos iš 
juoko ir spy gaudamos, žiū
rėjo į bergždžias pasigėru- 
sio staliaus pastangas, o 
anas, įniršęs, išraudęs, vi
sas atsilopojęs, baisiai pur
tėsi, norėdamas nusikraty
ti įsikabinusias į jį mote
ris, ir iš visų jėgų tempė į 
save Rozą už sijono, niur-

* nedarnas:
5 —Tai tu nenori, šlavė- 

dra ?
Bet čia -prišoko pasipik

tinusi madam, griebė brolį 
už sprando ir stūmė jį pro 
duris su tokia jėga, kad jis 
atsitrenkė į sieną.

Po valandėlės kieme buvo 
girdėti, kaip jis pumpuoja 
sau vandenį ant galvos; ir 
kai jis pasirodė pagaliau 
besėdįs savo dviratėje, tai 
būvu jau visai aprimęs.

Į kelionę leidosi, kaip kad 
vakar, ir balta kumelaitė
vėl bėgo savo šokaujančia, 
smagia risčia.

Per pietus prigesęs links
mumas kepinančioje saulėje 
vėl įsidegė. Šitas kratus va- 

A žiavimas dabar buvo mergi- 
” noms tik pramoga; jos net- 
'' gi tyčia stumdė savo kaimy

nių kėdes ir kas minutę 
/ kvatojo: mat, bergždžios

/ staliaus atakos jau ir taip
buvo jas įlinksminusios.

. Šviesa, nuo kurios raibo 
akyse, tvindė laukus, ratai, 
kėlė du viesulus dulkių, ku
rios ilgai dar driekėsi vieš
keliu, užpakaly vežimo.

Staiga Fernanda, mėgs
tanti muziką, paprašė Rozą 
padainuoti. Šioji 1 
užtraukė “Medono
kleboną.” Bet madam tuč
tuojau liepė jai nutilti, lai
kydama šią dainelę tokiai 
dienai nepritinkama. J i 
pridūrė:

—Verčiau padainuok 
' mums ką nors iš Beranger.

Rozą kelias sekundes pa
svyravo, galvodama^ ką pa
sirinkti, paskui savo į>ra- 
gertu balsu uždainavo “Bo
butę.”
Vieną vakarą mano bobutė.
Vyno išlenkusi du stikliukus,—

storulį

Ir merginų choras, pačios 
madam vedamas, linksmai 
pakartojo:

Ak, kur gi jūs dingot, 
Meteliai jauni, 
Kojytė ugninga, 
Rankelė putni?
—Čia tai bent pašėlusiai 

sudėta! — pareiškė Rive, 
užsidegęs nuo dainos ųįtmo.

O Roza tęsė toliau:
“Ir jūs, močiute, 

nesnaudėt jaunystėj?”
“Taip, nemiegojau

ir aš per naktis,
Ir jau penkiolikos

metų paslysti
Tekdavo man, 

nes nerimo širdis.”
Kitos visa gerkle užtrau

kė drauge refreno žodžius; o
Rive daužė koja į ieną, mu
šė taktą vadžiomis į kuino 
nugarą, kuris, tartum pa
gautas dainos, pasileido au
dringu šuoliu, kad net da
mos suvirto į krūvą, viena 
ąnt kitos vežimo dugne.

Jos atsikėlė kvatodamos 
kaip pamišėlės. Ir vėl dai
na pratrūko iš pačios jų 
plaučių gilumos, nuskambė
jo laukais, po svilinančiu 
dangum, tarp nokstančių
pasėlių, o arkliukas bėgo 
vis šmaikščiau ir kas kartą, 
išgirdęs jam pažįstamą re
freną, pakąsdavo žąslus ir 
ištisą šimtą metrų nešdavo 
šuoliu kvatojančius kelei
vius. ' J

Šen ten koks nors akmen-1 
skaldys pakeldavo galvą ir I 
pro savo vielinį tinklelį

. Rive, išėjęs iš stoties, nu
bėgo prie barjero dar sykį 
žvilgterti į Rozą. Ir kai pro 
jį slinko vagonas, su šiomis 
gyvomis prekėmis, jis ėmė 
pliaukšėti botagu, šokinėda
mas ir dainuodamas visa 
gerkle:
. Ak, kur gi jūs dingot, 

Meteliai jauni, 
Kojytė ugninga, 
Rankele putni?
Ir jis dar ilgai žiūrėjo į 

tolstančią baltą skepetaitę, 
kuria jam mosavo.

(Bits daugiau)

Baltimore, Md.
Na, tai jau priėjo prie su-

sitarimo — gubernatorius su 
majoru, ir policijos komisijo
ji ierius, — kad yra reikalas 
pakelt policijos skaičių iki 300 
policistų, kad sulaikius grei
tai auganti kriminalizmą Bal- 
timorėje. žinoma, pakels po
licistų skaičių, turės pakelti 
ir teisėjų skaičių, o gal ir teis
mų skaičių. Na, tai reikia ži
noti, kad ir taksų mokėto
jams pakels taksus, nes kas 
gi tas išlaidas apmokės.

O su kriminalizmo sulaiko
mu tai klausimas. Jeigu teis
mai ir toliau ves tą pačią 
(palengvinimo) politiką, nie
kas iš to neišeis. Kriminalis
tui, nežiūrint koki kriminaliz
mą jis atlieka, duodama kuo 
lengviausia bausmė. Matomo 
iš raportų, ) kad paleistas ant 
“parole”, kitą dieną jau ir 
vėl suimtas.

Policijos komisijonierius 
James M. Hepbron raportuo
ja, kad nuo sausio mėnesio

Chicago; 111.
Buvo sunkiai susirgęs 
Andrius Žebraitis

Tik šiandien teko girdėti, 
kad prieš dvi savaites drg. A. 
žebraitis nuo širdies atakos 
tapo suparalyžiuotas dešinėje 
pusėje, nevaldė dešiniosios 
kojos ir rankos. Tūlą laiką 
turėjo lovoj gulėti po savo 
dukters Mildutės priežiūra, 
žinoma, su daktaro patari
mais.

Malonu buvo girdėti, kad 
pagaliau drg. žebraitis jau 
atsikėlęs ir po namus vaikščio
ja. Bet dar silpnas ir ligotas.

Nelaimė įvyko kaip tik tuo 
laiku, kada žebraičių šeima: 
tėvas Andrius, duktė Mildred, 
žentas John Chesna, sūnus 
Tex ir marti Kay rengėsi va
žiuoti atostogoms. Tėvui su
sirgus, Mildred pasiliko jį 
slauginti, kiti trys išvažiavo. 
Sakė praleidę kelias dienas 
senos draugės Josephine 
(GootMch) Lee vasariniame 
namely, Curtis, Mich., atosto
gų savaitę baigė pas roselan- 
dietę drg. Korens, Decatur, 
Michigan,

Linkiu Andriui žebraičiui 
greito pasveikimo.

Senas Draugas

Aplankius Wisconsin© 
farmerius

Geologija ir legendos
Pažiūros, kad žemės išvaiz

da nekintama, atsiradusios 
tolimoje Jpraeityje dėl žmo
gaus patyrimo silpnumo ir ri
botumo atsispindėjo gausiose
giliosi senovės 
davimuose.

legendose ir pa-

Vargu ar bet kurioje kito
je mokslo šakoje slegianti re
liginių legendų įtaka taip il
gai ir stipriai pasireiškė, kaip
geologijoje. įsitikinimas, _kad 
žemės paviršiaus formos ne
patyrė jokių esminių pakiti
mų nuo “sutvėrimo dienos”, 
ilgus metus buvo užvaldęs 
gamtos tyrinėtojų protus. Ir 
kiekvienas mokslo laimėjimas, 
žingsnis po žingsnio atsklei
dęs žemės sąrangos ir vysty
mosi dėsningumus, reiškė nau
ją materializmo pergalę jo 
kovoje prieš' religiją.

Tirdami mūsų planetos pa
viršių ir gelmes, geologai įsi
tikino, kad žemė ne visada 
buvo tokia, kaip dabar. Mok
slininkai įrodė, kad ji patyrė 
dideles permainas ir pakiti
mus: kalnai ir lygumos, sau
suma ir jūros keitė vienas ki
tą. žemės rutulio pluta visa
da buvo ir yra judėjime. Vi
sos šios išvados buvo užka
riautos ir įtvirtintos mokslo 
kovoje prieš religines pažiū
ras į Visatą.

čijamai nustatė, kad geologi
nės istorijos metu organizmų 
rūšys ne kartą kaitaliojosi, 
viena rūšis pavirsdavo kita. 
Bet mokslininkai ilgai nesiry
žo padaryti išvados, kad įvai
rios organizmų rūšys ne šiaip 
sau kaitaliojosi, o per ilgą 
evoliuciją patirdavo pagrindi
nius pakitimus.

, Dar daugiau, žinomasis

greičiu, nepriklausomai nuo 
\ temperatūros ir kitų sąlygų. 
Kad vienas procesas urano pa
virstų švinu ir heliu reikia 79 
milijonų metų.

Xoks-lininkai priėjo išvadą, 
kad radioaktyvusis elementų 
irimas, vykstąs su pastoviu 
greičiu, gali būti geologijai 
laiko metu. Ir iš tiesų, nusta* 
tę, koks yra švino procentas 
minerale, turinčiame urano, 
palyginti su urano mase, gali
me sužinoti šio mineralo am-

prancūzų mokslininkas Kiuv> 
je sukūrė hipotezę, kad kiek
viena geologinė epocha pasi
baigdavo pasauline katastro
fa, ir vi^a, kas gyva, žūdavo. 
Paskui prasidėdavo tarsi nau
jas kūrybos aktas — iš naujo 
atsirasdavo ir gyvūnija. Kiuv- 
je idėjos padarė pradžią ka- 
tastrofizmui, reakcinei geolo

vadinasi, uolienos, ku
rioje ^rs yra, amžių, šis me
todas da labai gerus re
zultatus. . -ano irimas žemės 
plutoje dažn\i lyginamas-su 

 

tiksliu chronometru, skaičiuo

 

jančiu geologinės\stojnjosaTru 

 

žius, o susidaręs dėl irimo 
švinas — su automatiškai už
rašančiu aparatu, kuris auto-

iki birželio mėnesio 30 d. bu
vo kriminalistų suareštuota 
14,805, o praeitais metais į 
tiek pat laiko buvo suareš
tuota 12,278, Tai parodo, kad 
šiemet, kriminalizmas paaugo.

į Na, ar gali Baltimorės gy- 
> ventojai pasidžiaugti su kul- 
llūra? Didžiausia kaltė puola 
ant tėvų. Nekurie tėvai nepai
so, kur jų vaikai eina, ir ka- 

žiūrėdavo į Šį beprotišką, da jie pareina. Jaunuoliai, pa
staugiantį vežimą, skriejan-■ imti į nelaisvę, taipgi laikomi
tį dulkių debesyje.

Kai prie stoties moterys 
išlipo, stalius susigraudino:

—Gaila, kad išvažiuojate; 
būtume gerokai pasilinks
minę !

Madam atsakė jam iš
mintingai:

—Viskam yra laikas, ne
gi galima amžinai links
mintis.

Tuomet Rive dingtelėjo 
puiki mintis:

—Žinote ką,—tarė jis,— 
kitą mėnesį aš aplankysiu 
jus Fekane.

Ir jis gudriai pasižiūrėjo 
į Rozą blizgančiu ir šelmiš
ku žvilgsniu.

—Gerai,—sutiko madam, 
—atvažiuok, jeigu nori; bet 
kvailysčių daryti neleisiu. 
Nereikia pamesti galvos.

Jis nieko neatsakė ir, 
garvežiui sušvilpus, tuojau 
ėmė atsisveikindamas bu
čiuotis su visomis. . Kai at
ėjo Rozos eilė, jis užsispyręs 
norėjo pasiekti jos lūpas, 
bet ši, juokdamosi pro su
čiauptą burną, vis nuo jo 
išsisukdavo, staigiai nusi
kreipdama į šalį'. Jis turėjo 
ją glėby, bet niekaip negalė
jo su ja susidoroti, nes jam 
kliudė didžiulis botagas, ku
rį jis tebelaikė rankoje ir 
kuriuo beviltiškai mostaga
vo už merginos pečių, veltui 
siekdamas savo tikslo.

, —Kas į Ruaną, traukinys 
išeina! — suriko kondukto
rius. 5

Jos sulipo į vagoną.
Pasigirdo plonas švilpe

sys; į jį tučtuojau atsiliepė 
galingas kauksmas garve
žio, kuris triukšmingai iš
spjovė pirmą srovę garų, ir 
ratai sunkiai judėdami pra
dėjo suktis.

“karaliukais”. Paima juos į 
kalėjimą ar i “reformos mo
kyklą”, ten juos puikiai šeria, 
nieko jiems dirbt nereikia, 
žaislų visokių turi.

Kai aukščiau minėjau', di
džiumoj tėvų kaltė, tai čia 
paduodu tik vieną pavyzdį: 
viena ypata rašo laikrašty se
kamai: . “To the Editor: The 
other day 1 saw two mothers 
teaching their young children 
how to play a pinball i ma
chine in a tavern. I under
stand this is a comon practice. 
Is any comment needed ?”

Po laišku pasirašo: J. R. K. 
Tai kur čia motinų protas vest 
vaikus i saliūną, ar ten “kul
tūros” mokinti 4

DURNI KITUS
DURNIAIS VADINA

Skaitau Laisvės editorialą, 
kur rašo apie lietuvius grįž
tančius į savo gimtąjį kraštą. 
Taipogi Laisvė nurodo, kad 
Lietuvos priešai durniais vadi
na tuos, kurie grįžta į Lietu
vą. Priešų spauda sako: “Su- 
grįžusie^^rrt^ivylę, nes nera- 
ckų^tfaus, kokįo tikėjosi”. 
ęAr lietuviai, kurie išvažia- 
vo^^paljLer geresnį rojų, negu 
ten1 ras? Jeigu-jiems čia būtų 
gerai, jie ne būtų važiavę. O 
Amerikos kraštuose ar jau vi
siems rojus? Atrodo, kad Lie
tuvos priešai neskaito nieko 
daugiau, kaip tik savo reda
guojamus raštus. Net ir “Wall 
Streeto Journal” paduoda ra
portus, kad jau keliose valsti
jose darbdaviai nutarė ne
samdyti darbininkų, kurie tu
ri virš 45 metus. O tokių dar
bininkų randasi tik šiaurinėje 
Amerikoje 800,000. Ar jiems 
čia rojus? į «• Vs

Skiepai prieglaudų vaikams
Miesto Gerovės departmen- 

tas nutarė aprūpinti 120 naš
laičių prieglaudų vaikus Sai
ko skiepais. Skiepai bus su
teikti veltui. ! ’

i

Gavę atostogas nutarėm su 
drg. Ornikaitiene aplankyti 
visus pažįstamus farmerius 
Wisconsine. Drg. Ornikaitie
ne per ilgus metus turėjo sa
vo ūkį Merrill, Wis., bet vyrui 
mirus prieš tris metus, ji par
davė ūkį ir persikėlė gyventi 
į Roselandą pas seserį drau
gę Klibienę. Mes taipgi 8 
metai atgal turėjome ūkį 
Deerbrook, Wis., tai turim 
daug pažįstamų.

Liepos 2 d., kaip 5 vai. ry
to, apleidom Chicagą ii- kaip 
12:30 jau .buvome Deerbrook. 
Kelionė buvo 315 mylių. Pir
miausia pasiekėm Tamašaus
kų ūkį. Trumpai pasikalbėjus, 
Ornikaitiene važiavo pas sa
vo švogerį d. M. Kulikauską, 
Merrill, Wis., kur Kulikaus
kas turi gražų ūkį ir gyvena 
su sūnum, o mes pasilikom 
pas Tamašauskus, kur prabu
vom porą savaičių.

čia viešint mes aplankėm 
visus pažįstamus: Joe ir Olgą 
Getts, seniau gyvenusius 
Roekfoi’de (jie turi ’gražų 
ūkį), roselandietį Bill Belessu 
šeima, kurie taipgi turi didelį 
ir gražų ūkį. Roselandiečių 
Tamašauskų ūkis taipgi dide
lis ir gražus.

, Nors pasitaikė šienapiūtė, 
bet kadangi oras buvo lietin
gas ir šaltas, tai su visais pra
leidom linksmai laiką.

Farmeriai nusiskundė, kad 
už viską jiems pigiai moka, 
ypač už pieną ir gyvulius, o 
iš ko vyriausiai turi pragyven
ti. Nors ^en gyvuoja Farm 
Bureau, bet į mažus farme
rius mažai kreipia dėmesio, 
daugiau rūpinasi, su didžiau
siais. Mažieji nepakęsdami to 
visko, suorganizavo Farmer’s 
Union, ir turi geras pasekmes. 
Daug ūkininkų atsimeta nuo 
Farm , Bureau ir dedasi prie 
Farmer’s Union.

Liepos 16 d. grįžom atgal 
į Chicagą, bet ne tuščiom ki
šenėm. Kaip ką parvežėm ir 
dėl “Vilnies”. Glison, Wis. 
gyvena d. Petrauskienė. Jau 
du metai kai mirė jos vyras d. 
Petrauskas. Jie buvo ilgame
čiai farmeriai. Nors d. Pet
rauskienė yra serganti, ji pa
minėdama savo vyro 2 metų 
mirties sukaktį, pridavė į 
“Vilnies” fondą $10.00. Drg. 
M. Kaklauskas už “Vilnies” 
prenumeratą užmokėjo $10 
ir aukojo $5.00. Deerbrooke 
Draugas ir O. . Tamašauskienė 
aukojo po $5. Pardavėm 
ii “Vilnies” pikniko įžangos 
tikietų.

Tai tiek iš kelionės į Wis
consin.

J. ir M. Slench

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI 
Užrašykite Laisvę savo draugui

žmogaus gyvenimas yra 
perdaug trumpas, kad jis ga
lėtų pastebėti tuos esminius 
pakitimus, kurie vyksta mūsų 
planetos gelmėse ir paviršiu
je, neskaitant vietinių pakiti
mų, kai kada pastebimų dėl 
ugniakalnių išsiveržimų arba 
žemės drebėjimų. Bet moks
las suranda priemonių ir bū
dų įžvelgti į amžių gūdumą. 
Pavyzdžiui, įžymų Vaidmenį 
nagrinėjant mūsų planetos is
toriją suvaidino paleontologi
ja — mokslas apie iškastinius 
organizmus, vadinamuosius 
suakmenėjimus. Suakmenė
jimai — anksčiau buvusių au- į 
galų arba gyvūnų likučiai — 
buvo seniai ..^žinomi, tačiąu 
žmonės ilgą laiką negalėjo 
paaiškinti jų kilmės. Senovė
je buvo absurdiškai teigiama, 
kad suakmenėjimai esą pir
mieji dievo kūrybos mėgini
mai.

Dar viduriniais amžiais prie
šakiniai gamtos tyrinėtojai lai
kė suakmenėjimus seniau gy- 
venusių. organizmų likučiais, 
Bet šias pažiūras, kurios buvo 
svarbus žingsnis mokslo vys
tymesi, religija mėgino pa
naudoti biblinėms legendoms 
patvirtinti. Ji aiškino suak
menėjimus kaip jūrų gyvūnų 
žuvimo “pasaulinio tvano” 
meta rezultatą.- Bioligijos ir 
paleontologijos mokslams to
liau besivystant, absurdiški 
religijos tvirtinimai buvo pa
neigti.

Prieš fantastinius “tvano” 
įsivaizdinimus ir religinį suak
menėjimų kilmės aiškinimą 
griežtai kovojo didysis moks
lininkas M. V. Lomonosovas. 
Jis rašė, kad suakmenėjimai 
yra jūrų kilmės ir kad per 
150 vadinamojo “tvano” die
nų jūrų gyvūnai negalėjo per
sikelti į vietas toli nuo jūros, 
tai yra ten, kur mes dabar 
uolienose aptinkame šių gyvū
nų likučius suakmenėjimų pa- [ 
vidalu. i

Pirmoje praėjusiojo šimt
mečio pusėje geologai įrodė, 
kad kai kurios uolienos susi*- 
darė vienu metu' įvairiuose 
žemės rutulio rajonuose.Spar
tus > paleontologinių ir geolo
ginių tyrimų išsivystymas įga
lino nustatyti klodų susiklos
tymo sistemas. Kiekvienai to
kiai sistemai būdingi tam tik
ri iškastiniai organizmai, ap
tinkami įvairiuose' mūsų pla
netos žemynuose. Tokios yra 
kembrinė, silurinė, devono, 
akmens anglies ir kitos siste
mos. Tuo tvirtai įrodyta, kad 
žemės rutulys turėjo ilgą isto
riją.

Suj paleontologinio tyrimų 
metodo pagalba negalima nu
statyti, kaip greitai kinta že
mės sandara, negalima spręs
ti apie jos absoliutų amžių. 

! Tiesa; mokslininkai nenugin-3 pail. Laisvė (Liberty/, šeštad., Liepos (July) 28, 1956

gijos srovei, buržuaziniame 
moksle neišgyvendintai dar ir 
dabar. Katastrofistai iš esmės 
aiškino tikrąsias geologinių 
reiškinių priežastis antgamti
nių jėgų Įsikišimu.

Didžiulę reikšmę tolesniam 
geologijos vystymuisi turėjo 
evoliucijos idėjų įsigalėjimas 
biologų tarpe. Darvino teori
ja moksliškai pagrindė vienų 
augalų ir gyvūnų rūšių atsira
dimą iš kitų evoliucijos eigo
je. Tai įgalino pavaizduoti 
žemės paviršiaus išsivystymą 
kaip ilgą gamtinį procesą.

Mūsų laikais į pagalbą geo
logijai ateina audringai besi
vystanti fizika. Nustatyti ab
soliutų. uolienų amžių ir tiks
lią ^geologinę chronologiją įga-
lino žemės plutoje vykstančių
branduolinių procesų stebėji

matiškai registruoja šio chro- 
n omen to parodymus.

Šiuo metu nustatytas dauge
lio radioaktyvių mineralų iš 
įvairių geologinių sistemų am
žius. Tuo būdu nustatyta, kad 
devono laikotarpis prasidėjo 
prieš 310 milijonų metų ir tę
sėsi 35 milijonus metų, ak
mens anglieą laikotarpis pra
sidėjo prieš 275 milijonus me
tų ir tęsėsi 50 milijonų metų , 
ir t. t. Seniausių žemės plu
toje aptiktų mineralų amžius 
siekia daugiau kaip du mili
jardus metų, bet surandama

mai. Kaip tai buvo pasiekta ?4 dievo

dar senesnių nuosėdinių uolie
nų. Spėjama, kad žemės plu
ta egzistuoja daugiau' kaip 
tris milijardus metų.

Geologijos duomenys nenu
ginčijamai paneigia religinę 
legendą, kad pasaulis, buvęs 

sutvertas iš nieko per
šešias dienaK ir gyvuoja apie 
7 tūkstančius nietų. Mokslo 
gautos tikslios žmios^tpie mū
sų planetos amžių smogė nai
kinantį smūgį bibliniams pra
simanymams apie pasaulio su
tvėrimą.

J. tK.

Mokslininkai atrado seniau
nežinomą urano — sunkiau
sio cheminio elemento žemė
je — savybę. Pasirodė, kad 
urano atomai yia nepastovūs 
ir irsta, sudarydami pastovius
ij'imo produktus: helį ir šviną, 
šis irimas vyksta su pastoviu

Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

A.pmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Jūs dabar galite siųsti per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus

. Licensed by U. S. S. R.
391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y. 

Tel. INgersoll 7-6465, INgersoll 7-7272
Mes užtikriname pristatymą siunčiamą daiktų ir siuntėjams įteik
sime paliudijimus su priėmėjo parašu. Įstaiga atdara paprastom 
dienom nuo 9 iki 6 v. v. šešt. 9-4 v., Sekm. 9-6 v. v.

Naujas stadionas
VILNIUS. — Už geležin

kelio stoties šalia Minsko 
plento statomas naujas “Loko
motyvo” sporto draugijos sta
dionas. šiuo metu velenuoja- 
ma futbolo aikštė, įrengiami 
bėgimo takai. Buldozeriai 
ruošia #vietą kitiems lengvo
sios atletikos rungčių sekto
riams. Stadione bus įrengtos 
taip pat krepšinio, tinklinio, 
miestučių, aikštelės, numato
ma pastatyti 4 tūkstančių vie
tų tribūna žiūrovams.

Pirmojo Vilniaus geležinke-

lininkų naujosios sportinės ba
zės eilė pradės veikti TSRS 
Tautų spartakiados išvakarė
se. Koresp.

Raudonojo Kryžiaus 
draugijos plenumas

Vilniuje įvyko Raudonojo 
Kryžiaus draugijos centro ko
miteto trečiasis plenumas. Jo 
dalyviai išklausė draugijos 
pirmininko Brigmano praneši
mą apie visuomeninį judėji
mą sanitarinei kultūrai įmonė
se ir kolūkiuose pakelti.

J. Gintaras

Dirbkite Arti Namų
Sutaupykite $104 į Metus ant Karferų

ORO-VEDINAMI
Naujai Išdekoruoti Qfisai!!

Puikios Aplinkybes 
Arti Namų!

Ar neieškojote tokių gerumų? 
Mes turime jums NUOLATINĘ vietą.

(Moteriškės)
STENOGRAFISTĖS

TELETYPE-DICTAPHONE OPERATORĖS 
TVARKYMO DARBININKĖS

Kodėl nepašaukti mane—R Avens wood 8-1000 
Arba ateikite asmeniškai pamatyti mane

■ X ' . COMBINED INSURANCE

COMPANY OF AMERICA
5316 Sheridan Road, Chicago, I1L

Henry Covyeau—Personnel
in»'T r- t -iv.-iiiw-nr—irrwuwamFiBn tii—
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Nedaug laiko jau beliko iki 
rengiamo banketo Jonui 
šonui paremti. Banketas 
rengiamas Maple Parke, 
piūčio 4-ą dieną, vakare, 
sides 7-ą valandą.

Kaip vietos, taip ir 
miestų draugai ir draugės 
siveluokite, atvažiuokite
ku, nes gaspadinės nori šiltais 
valgiais pavaišinti svečius.

Pagelbėkime mes draugui 
Karsonui jo nelaimėje. Jam 
labai reikalinga pagalba. Jis 
yra mūsų draugas, visados 
parašydavo žinelių Laisvėje, 
taipgi pasakydavo ir prakal
bų. Dabar jis ne tik kojų ne
turi, o ir rankų nebevaldo. 
Taigi kviečiame visus į ban
ketą, kad padarytum medžia
ginės naudos Jonui Karsonui 
paremti.

* ♦

Lina šupet- 
kuopos pro-

Liepos 23
Bostono li-

St sirgo draugė 
rienėnė, LDS 125 
tokolu raštininkė, 
d. buvo operuota
goninėje. Prieš kiek laiko ji 
buvo apsiėmusi gaspadine 
bankete, kurį rengiame J. 
Karsono naudai. Linkiu drau
gei šupetrienėnei pasveikti ir 
vėl kartu dalyvauti veikime. 
Ligonė jau nekurį laiką ne- 
sveikavo

*

Mirė Juozas Blaževičius, su
laukęs 78 metų amžiaus. Jis 
buvo mano krajavas parpijo- 
nas, kilęs iš Jononių, Cobiš- 
kių parapijos. Buvo tikintysis, 
bet su juo buvo galima susi
kalbėti. ^uvo palankus •darbi
ninkų judėjimui, nesikarščia- 
vo kaip kiti. Paliko žmo
ną, taipgi jau keli metai ser-. 
gančią;
katą, dar 
gi paliko 

Ilsėkis 
šeimynai 
jautą.

vyro mirtis jos svei- 
labiau pakirto. Taip 
tris sūnus, 
amžinai, 
reiškiu <

, Juozai, O 
didelę užuo-

NewWto^ė^2lnl(H
Iš teismo salės

Smitho akto aukų byla ei
na prie galo. Abiejų pusių 
liudininkai jau išklausyti. Ad
vokatai dabar daro savo suva- 

Aleksandro Trachten-

kad viską, ką kaltini-

das.
bergo advokatas Ruman Levy 
sakė,
mo liudininkai įrodė, tai kad
apkaltintieji “reiškė savo idė
jas, kalbėjo, spausdino ir pla
tino knygas”. Ir jis klausė: 
“Ar tai galima skaityti nusi
kaltimu ?” • •

Senukas Royal-France, S. 
Šteino advokatas, pabrėžė, 
kad prokuratūros liudininkai 
buvo keista grupė žmonių. Jis 
juos atvirai vadino “jude
siais”, kurie iškraipytais 
džiais ir pareiškimais sėjo 
tiesą.

Royal-France sakė, kad

ne-

stebėtina, jog visi dokumentai 
iš komunistų raštų, kurie pa
tiekti, yra iš praeities, bęveik 
nieko iš dabarties. Jis ragino 
d žiūrės narius skaityti dabar
tinius komunistų leidinius, 
kad artimiau susipažinti, ką 
galvoja ir veikia komunistai 
dabartiniu1 metu.
Thomas teismo salėje

Tarp stebėtojų teismo salė
je radosi JNorman Thomas, 
Socialistų partijos vadas.. Tho
mas buvo laikraštininkų pa
klaustas, kokiais sumetimais 
jis atėjo į teismo salę ir kur 
jo simpatijos. Thomas atsakė, 
kad jis anti-koniunistas ir 
taipgi prieš Smith o aktą. Pas
kui jis pridėjo“Bet aš la
biau prieš Smitho aktą negu 

vi ctk 11 nne-5 prieš komunistus”.

Ar mūšy miesto vanduo 
bus fluoriduotas?

kelias 
išspren-

pilietis

u z ar

mano, 
n e r ei

$

* * *

dažnai nuvažiuoti įTenka
Maple Parką. Andai ten suti
kau vieną Vilnies redaktorių 
iš Chicagos J. Mažeiką. Jis su 
draugu Vilkausku, iš Nashua, 
N. H., bpvo atvykęs čia iš 
LDS Seimo. Dar pirmą kartą 
Mažeika matė mūsų parką ir 
pagyrė progresyvius lietuvius, 
kad jie tokią. įstaigą palaiko. 
Gavo jis čia ir Vilniai dovanų.

S. Penkauskas

Tūli žmonės buvo pradėję 
siūlyti referendumą patyrimui 
New Yorko miesto žmonių 
nuomonės dėl vandens fluori- 
davimo. Girdi, tai geriausias 
ir demokratiškiausias 
to svarbaus klausimo 
dimui.

Bet ką vidutinis
apie tai nusimano ? Ar galė
tų jis teisingai balsuoti 
prieš ?

Majoras Wagner is 
kad tokio referendumo
kia. Jis laikė konferenciją su 
neseniai suorganizuotu Komi
tetu apsaugojimui mūsų vaikų 
dantų. Po to jis padarė pa
reiškimą, kad šitą klausimą 
svarstys ir savo nuosprendį iš
neš Board of Estimate—tary
ba, kuri tvarko miesto finan
sines įplaukas ir išlaidas, su
daro biudžetą ir t. t.

Kaip žinia, majoras Wag- 
neris pritaria vandens fluori- 
davimui. Jis, kaip ir daugelis 
kitų žmonių,
kad moksliškai yra 
vandens fluoridacijos nauda.

Atidarė Eisenhowerio 
kampanijos centralinę

šią savaitę Belmont Plaza 
viešbutyje su tam tikromis ce- 
remonijomis tapo atidarytas 
Eisenhowerio kampanijos čia 
štabas, — buveinė, centralinė, 
kur darbuosis keliolika pasto
vių tarnautojų, bus dalinama 
priešrinkiminės kampanijos 
literatūra ir t. t.

Atidarymo ceremonijoje da
lyvavo buvęs gubernatorius 
Dewey ir valstijos generalinis 
prokuroras Javits.

New Yorke jau veikia ir 
Kefauverio kampanijos buvei
nė. Stevensonas ir Harrima- 
nas viešų savo kampanijų bu
veinių dar neatidarė.

PRANEŠIMAI
PIKNIKAS

Lietuvių Kriaučių 54-to loka- 
lo metinis piknikas įvyks šį še
štadienį, liepos 28 d., 2 vai. 
dieną. Jamaica Polish National 
Hall, Inc., 108-11 Sutphin Bou
levard, Jamaica, N. Y.

yra įsitikinęs,
įrodyta

SVEČIAI
įstai-Ketvirtadienį Laisvės 

gą aplankė viešnia iš Tampa, 
Fl_a., tai Elzbieta Ecenia (bu
vusi Implotienė).

Jau keletas metų kaip lais- 
viečiai jos nematė, nes anks
čiau buvo išvykus gyventi 
Texas valstijon, o dabar per
sikėlė su vyru į Floridą. Jos 
dukrelė, buvusi aidietė, gyve
na Kalifornijoj. Gaila, kad 
neteko sužinoti jos pavardės.

Elzbieta Ecenia sustojo Pa-

17 metų vaikinas užmušė jo 
tėvą, nes neleido jam vesti

! 17 metų jaunuolis Robert 
Gunn įsimylėjo į 15 metų 
Maureen White, kaimynų 
dukterį. Jie. abu susitarė, pa
bėgo, bet buvo sugauti ir grą
žinti i namus. Roberto tėvas 
pasakė savo sūnui, kad jis 
neleis jam vesti tokią jauną 
mergaitę, kad jis pats dar ir
gi perjaunas vedyboms. Gin
čas darėsi vis karštesnis, iki 
sūnus smogė tėvui, parbloškė 
jį ant grindų ir pradėjo spar
dyti.

Kuomet paskui tėvas mirė, 
jaunasis Robertas per apklau
sinėjimą buvo beveik isteriš
kas. Jiš verkė, alpo ir vis 
kartojo, kad neturėjo jokios 
nuovokos, kad taip sunkiai 
tėvą sumušė. j

Sakoma,
silpną širdį ir gali būti, kad 
tas prisidėjo prie greitos mir
ties.

(Robertas lieka kalėjime.

s turėjo

New York o
spaudoje

“Times” 
Sulzberger is 
čio leidėjo - 
keliauja po 
ir Vakarų, 
tų, Varšuvoje ar Londone, 
Belgrade ar Paryžiuje, jis ra
šo viena ir ta pačia tema — 
apie komunizmą. Iki visai ne
seniai jo teorija buvo, kad 
Europos komunistinės partijos 
randasi “panikoje ir negali 
susigraibyti”. Dabar jo teori
ją yra, kad “varžtai.vėl > la
biau suveržti“. Vienok, jis su 
savimi nesusikalba, nes jis 
beveik tuo pačiu laiku sako, 
kad Tarybų Sąjungos komu
nistai “kaip atrodo, prarado 
kontrolės galimybę virš kitų 
komunistų partijų”, o paskui 
jis teigia, kad “kitos komu
nistų partijos vėl šoka pagal 
Maskvos švijpuką”.

Apart kairiečių “Daily Wor- 
kerio”, kurio redakcijoje neg
rai užima svarbias vietas, tik 
viename New Yorko dienraš
tyje negras užima pilną re
dakcijos nario vietą, 
kraštis yra “Post” ir 
ras yra Ted Poston.

Poston paskutiniu 
daug keliavo po pietines vals
tijas ir rašo įdomius reporta
žus iš ten. Jis rašo iš kovingo 
anti-rasistinio taško ir. niekad 
nenukrypsta į raudonėdizlną, 
kaip tai daro kiti “Post” ben
dradarbiai.

korespondentas 
(berods, laikraš- 
savininko sūnus) 
Europą — Rytų 
Bet kur jis nebū- 

ar

Tas lai
tas neg-

laiku

Visi vietiniai laikraščiai jau 
atsiliepė apie n^ują informa
cinį Tarybų Sąjungos žurna
lą “USSR”, kuris spausdina
mas šioje šalyje, New Yorke. 
Bendroji komercinės spaudos 
nuomonė yra, kad tas žurna
las gyvas,’ nepalyginamai įdo
mesnis, negu seniau leistas 
sausas tarybinis “Informacijos 
Buletinis”, nors “USSR”, vaiz
duoja tarybinį gyvenimą “pro

HELP WANTED—FEMALE
CHICAGO, ILL.

Top Notch
STENOGRAPHER

bent kiek ružavus akinius”.
“Times”, betgi, prideda, 

kad, be abejo, Maskvoje lei
džiamas Amerikos žurnalas 
“Amerika” vaizduoja šią 
lį irgi pro ružavus akinius.

\ S.

BROOKLYNIEČIAI 
SKUNDŽIASI

sa-

Brooklyno miesto preziden
tas Cashmore skundžiasi, kad 
Transit Authority visiškai pa
miršo ir apleido brooklynie- 
čius, kas liečia aprūpinimą jų 
važiavimo priemonėmis, 
sako, kad 
tūkstančių 
mokėti po 
mui darbo.

Jis 
dėl to du šimtai 
brooklyniečių turi 
du fėrus pasieki-

PLAKTUKO AUKA MIRĖ
83 metų amžiaus Mrs. J. 

Brockman suareštuota ir kal
tinama užmušime Mrs. Kap
lan, su kuria ji ilgai gyveno. 
Gavus į galvą plaktuku, pas
taroji šiomis dienomis numirė.

NUKRITO IR UŽSIMUŠĖ
Herman Berkowiz, 57 me

tų, Bronkso gyventojas, iškri
to per langą iš penkto aukšto 
ir užsimušė. Manoma, kad 
nelaimė įvyko, kai Berkowitz 
sėdėdamas ant palanges nete
ko lygsvaros.

THOMAS DEWEY 
UŽ NIXONĄ

Visa Riverhead apylinkė 
buvo sujaudinta gandu, kad 
iš kažin kur pasirodo baisiai 
gauruota ir pikta meška. Ypač 
vaikai buvo išgąsdinti. Bet 
kai policija “mešką” sugavo, 
tai pasirodė, kad tik papras
tas didelis ir labai kudlotas 
šuo.

“Liberalas” Thomas Dewey 
atvirai pasisakė už nominavi- 
mą reakcininko Richard Nix- 
ono. Geresnio kandidato vice
prezidento vietai republ iko
nai, sako Dewey, negali su
rasti.

Saigonas. —- JAV genera
linių štabų viršininkas ad
mirolas Radfordas lankosi 
Pietiniame Vietname:

REAL ESTATE

Ozone Park. 2 šeimų kampinis. 
115x120; tuoj užimama su nupirki
mu; 4 rūmai viršuj, 5 .apačioj; 2 
maudymosi prūdai (1 vaikams); 
porčiai, alum, langų sietai ir durys; 
daug ekstra dalykų. Cyclone tvora. 
Arti transp. mokyklų, bažnyčių; 
puiki apylinke. Turi pamatyt įverti
nimui. Sav. parduoda su nuost. Vy
ksta Kalif. $23,000. Privatiška. —

VI. 8-1169.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Namų darbininkė. Guolis vietoje,, 
nuosavas kambarys ir 
taro namai. 5 dienos, 
darbas. Arti miesto, 
kite ištisą savaitę. CE. 
CE. 9-2079.

vonia. Dak- 
Nuolatinis 
Skambin- 
9-8828 ar

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

Buslness Opportunity

Medžio išdirbystės Šapa, pilnai iš
taisyta su tinkamom mašinerijom; 
dviejų aukštų, po 25x90. $300 j mė
nesį įskaitant mašineriją.

688 Flushing Ave., B’klyn. 
PE. 6-1370

(145-147)

Ideališka šeimai. Restaurantas įs
teigtas 20 m. Vietos dėl 20 žmonių 
prie stalų, 6 stalai prie baruko. Vis
kas pilnai įtaisyta. Nori $3000 pini
gais. Parduoda savininkas. Skam
binkite EV. 2-9796 arba ateikite 
po 2 vai. dieną. 714 Seneca Ave., 
Ridgewood.

(143-149)

Ideališka Šeimai. Del-Grosernė. 
įsteigta 40 metų. Geras skaičius 
kostumerių. Biznį galima padidin
ti. Virtuvė pagaminti valgius.
EVergreen 1-5510.

(142-148)

(146-152)

SLAUGĖS, IL N.
Praktiškos ir Laisniuotos Praktiškos

NURSING HOME

2886 Valentine Ave., Bronx
CY. 8-7500

(146-152)

Slaugės. R.N. ir L.P.N. slaugės. 
Taipgi slaugių pagelbiirinkės. Visi 
šiftai; 8 vai., 5 dienos. Puikios dar
bo sąlygos. Nauja ligoninė Yonkers.

YO. 5-9500.
(145-151)

Nurses, R. N. Fqr Clinic work. 
J 9-12 and 1-4, 5 days. Salary $200 
a month. Light -duties. Pleasant 
conditions. / I

CH. 2-5511.
((141-147)

Ideališka porai. Delicatessen. 
Gerai įsteigta kampinė krautuvė. 
Virtuvė užpakalyj, taipgi mažas 
kiemas su daržu. $1200 j savaitę 
jeigos. Parduoda savinipkas, žema 
kaina $7,200. Šaukite nuo 9 v. ry
to iki 10 v. v. PE. 8-3377.

(141147)

BABY NURSES
3 yrs. experienced. New born. 

Modern approach. Full or pJu tiem. 
Top salary. Please call UL. 9-4110 
—Agency.

Ideališka partneriams, 
užbaigimo šapą. Pilnai 
ki proga pirkti tiesiog 
ko. BU. 8-5336. 9—5

Rakandų 
įtaisyta. Pui- 
nuo savinin-

(140-146)

4V2 yrs,
at-

Near Blessed Sacrament, 
brick, veneer bungalow; expari, 
tic, insul. 5 rms., Irge liv. rm., din. 
rm., 2 bedrms, kitchen, colored tile 
bath with' glass enclosure . Sun 
porch, patio, built in garage. Beau
tifully landscaped. $27,700. Sold by 
owner. GI.7-8780. Eves—GI. 7-6142.

(144-147)

MALE and FEMALE

Pa tarnauto jas ar suaugusi patar
nautoja. 'Patyrę. Darbas vasarą. 
Nuo 12 v. nak. iki 8 v. ryto. Penk
tadienio ir šeštadienio vakarais. 
Geri tipai. Skambinkite 10 v. ryto 
iki 12 v. deną. WII. 8-4544.

(144-150)

HELP WANTED-MALE

Merrow Operatorės. Patyrusios 
prie geresnių moteriškų megstinu- 
kų. $2.00 į valandą ar darbas nuo 
kavalkų.

CASUAL SPORTSWEAR
502 Onderdonk Ave., Ridgewood. 

HE. 3- 2868.
(141-147)

Cook. Unattached, 35-50. Honest, 
reliable, Plain meals, cook for ap
prox. 60 small chidren’s Institution. 
Salary, room arid board. Must live 
in. Call WII. 9-0665 for appt.

; (144-150)

be
Slaugė. Praktiška, Jaisniuota ar 
laisnių. Dirbti Senelių Namuose.

WARTBURG ORPHAN
FARM SCHOOL

Mt. Vernon, N. Y.
Guolis vietoje. MO. 8-9188.

(144-149)

' NURSES
Registered and L. P.—licensed. 

R. N. all shifts; Salary $270 morith. 
L. P’s, all shifts, salary $180 month. 
Meals & laundry included.

SEASIDE NURSING HOME 
EL. 1-5020.

(144-147)

Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, linksmai pra-Įterson, N. J., su vyru ir posu- 
leisti dieną su lietuviais kriau
šiais. Bus skanių užkandžių, 
įvairių įsigėrimų, o smagiausia 
tai puiki orkestrą gros lietuviš
kus ir 
atėję 
Jžanga 
niūk

amerikoniškus šokius, 
gerai pasilinksminsite. 
75c (su taksais) asme- 

Rengėjai.
(143-146)

(144-145)

ir jo šeima. Pasisvečiavę 
ir New Yorko apylinkėje, 
grįš atgal Į namus—Tam- 
Fla

Who has Secretarial Aspirations. 
Requirements: Shorthand 90 words 
per min. Typing 60 words per min. 
40 hour week.

Benefits: £4 working days paid 
vacation. 8 paid holidays per year. 
Generous sick leave,, retirement 
plan, hospital and insurance pro
gram. Phone MR. C. E. DREW — 
COLUMBUS 1-1278. .. Local office 
of —■

SANDIA CORPORATION
A subsidiary of the Western El

ectric Company, engaged in research 
and development of nuclear weap
ons.

(143-149)

(143-146)

Namų Statytojo išpardavimas. Jis 
turi palikti Queens apskr., ir pradė
ti kitą projektą kitur. Nužeminta 
kainos: Brick Ranch $15,690. Over- 
sied Cape Cod $15,990. Miesto ka
nalizacijos. Busas į. subvę. Krautu
vės, bažnyčios. 221st St. ir 146th 
Ave., Laurelton, L. I. LA. 8-0553.

(143-146)

Watchmen. At least 25 yrs. 
old. 6 day wk, paid vacations, in
surance & hospitalization, 
sary equipment furnished, 
have clean record. Call RE.
weekdays, 9-5. Saturday 9-12.

Neces-
Must 

2-8298

‘‘RICHMOND HILL 
CIRCLE MURDER”

Agentas visom tautom. Kalbame 
vokiškai Tvarkome Industrijinius 
mašinšapės, išdirbystės, ir patyru
sių darbininkų gerai užmokančius 
darbus. Klausimus, kds liečia dar
bus įsakinėjamo plačiai ir drau
giškais YORKVILLE EMPLOY
MENT X^GENCY, 200 E. 85th St. 
(3rd Ave.) TR. 9-4620.

niu
ten
vėl
Pa,

Laisvės fondui Elzbieta Ece
nia aukojo $10, o Lietuvių 
Namo B-vei $5.

Buvo malonu su seniai ma
tyta viešnia pasimatyti ir pa
sikalbėti. L.

Policija sulaikė J. M. Bali
A. J. Tassiello. Kaltinair

juos pavogime 31 oro kontro
liavimui aparato, vertės $8,- 
000.

2-family house for sale. 8 rms— 
5 & 3. Cement block, lot 63 x 100. 
2 car garage. Close to churches, 
schqols. , Residential section. Call 
DObbs Ferry 8-4767J, after 8 p. m. 
88 Moulton Ave., Dobbs \ Ferry, N. 
Y. (141-147)

SO. BOSTON, MASS.

Didysis metinis piknikas, rengia 
LDS 62 kp., įvyks liepos d., Liet. 
Taut. Namo Parke, Winter St., ant 
Keswick Rd., Brockton. Ir šiais 
metais, kaip ir visuomet, pikniko j 
vaišėms rūpinasi moterys, N. Žeko- 
niene ir kitos?\Kasgi nežino kaip 
skanūs yra bostoniečių ekspertų ga
minti kilbasai, kugeliai ir kiti gar
dumynai. Bus graži muzika ir kito
kį pamarginimai. ’ Kviečiame visus 
.dalyvauti, pasivaišinti skaniu mais
tu ir smagiai praleisti dieną.

Rengėjai.
(145-146)

BROOKLYN Y.M.C.A.
TRADE SCHOOL

Oro Vėdinimas—Diesel Ir Moto
rai—Auto Mechanikai — Radijo— 

Televizija — Šaldytuvai — Mašinša- 
pėsę Tool ir Die—Krutamųjų pa
veikslų operavimas — Aliejiniai 
pečiai — Suvirinimas '

KLASĖS DIENĄ IR NAKTĮ.
KLASĖS PRASIDĖS RUGS. 10. 

Priimame Veteranus.
1119 BEDFORD AVE.

(kamp. Gates) Maim 2-1100

ATOSTOGOMS (PINIGŲ 
DABAR!

Mes prisiruošę su ekstra pinigais 
jūsų vasariniams reikalams' 
PINIGINES PASKOLAS

Tuoj Pristatome!' 
Gaukite $25 iki $500 ■

Ant pasirašymo, su auto ar 
rakandais.

Skambinkite artimiausiam ofisui: 
43rd St. prie Grand Central.

415 Lexington Ave. .. MU.

Iff

CHIRURGIŠK1 RAIŠČIAI
Išplaunami,. lengvi. Diržai, gu

minės kojinės, arkai batuose. 
Viską išdirbame mūsų įstaigoj.

ENTERPRISE
SURGICAL APPLIANCES

848 W. 57th St. (7-8 Avės.) 
. JUdson 6-8948.

Handy Man Special. 1 fam., 5 
rms, 2 Ige porches, handyman, 
some repairs; 3 bedrms, liv. rm., 
kitchen, utilities, oil heat; nr. St. 
Arithony. Shopping. Best possible 
price given directly by owner. Sac. 
FA. 4-2523.

(142-148)

:: ' VENDOME PASTRIES N
U 188th ST. IR 78rd AVE., FRESH MEADOWS, L. I. H 
J J Specialistai lenkiškų ir įvairių europiškų tortų ir sausainių pada- • • 
.. ryme. Pabandykite mūsų pyragus (babki ir su aguonom) ir kitokių 
‘ Į įvairių skanių specialybių. • •

RE. 9-9566 U

f m

.. . . . . ARCHES

MINI 
Wl 14141 Body-Form Appliances Ine.

130 W«if 42 nd St. • Rm. 404

< jMial, Laitvč (Liberty)šeštad., Liepos (July) 28, 195flj

INDIVIDUALLY MOLDED TO YOUR FEET
Fflherweitht-Correctiv^ Archet
PROVEN COMFORT!

7-2580

7-2884

8-5250

prie Herald Square
W. 84th St........... WI.

Stuyvesant Town 
488 E. 14th St. ........ OR.

Brooklyn, Borough Hall 
409 Fulton Street .... MA. 5-4252
Flushing, kamp. Kissena Blvd. 

75-15 Parsons Blvd. J A. 3-4566
Dyckman, kamp. Sherman Aves. 
151 Dyeman St........... LO. 7-£100

Bronx, ar(i Webster Ave.
887 E. Fordham Rd. CY. 5-2100

5
* Westchester Ofisai f

South B’way YOnkers 5-7800 
519 Main Street

New Rochelle 6-8880 
Atrara Pirm, ir Penkt. Vak. 

iki 6 vai.
SEABOARD

FINANCE COMPANY

Atidarytas Vasarnamis
J

Su visais patogumais vasarotojams
JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

VIOLET’S OCEAN VIEW
GUEST HOME

Kainos nebrangios. Tuojau 
arba apartmentus

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J
Jj Telefonas 5-2888

Mašinistai, visame kame. Techni
kai. Mokiniai. Interesirigas įvairus 
darbas Aukštos algos ir apdraudos 
Skambinkite paprastom dienom 8— 
5 v. v. Glen Cove 4-7300. Vakarais 
šešt. ii’ Sekm. Oyster Bay 6-3110.

HANSON-GORRILL, BRIAN, INC.
85 Hazel St., Glen Cove, L. I. .

(143-149)/

Prieš porą desėtkų metų 
mūsų apylinkėje buvo peiliu 
nudurtas dvylikos metų ber
niukas. Tą įvykį laikraščiai 
pavadino “Richmond Hill Cir
cle Murder” Už berniuko nu
žudymą kalėjiman buvo pa
siųstas Harry March. Po išsė- 
dejimo dvidešimties metų jis 
buvo paleistas ant “parole”.

šiomis dienomis tapo nužu
dyta bažnytinio choro daini
ninkė pabėgėlė Miss Grob, 39 
metų 
Harry 
turinti 
kalinis 
tflrob.

amžiaus. Sulaikytas 
March. Policija sako 
įrodymų, kad šis eks- 
bus nužudęs ir Miss

PRIE GONTŲ DARBININKAI
Siding Vyrai, Patyrę. Nuolat.

RALPH & ROCKY’S 
894 Graham Ave., B’klyn.

ST. 2-4626

KRISLAI

(143-149)

Superintendent. Vanest Sek., su 
patyrimu. 22 šeimų namas, lengvi 
pataisymai. 3 rūmų apartmentas, 
priskaitant $50. Anglies šiluma, ge- 
saš, elektra. Taipgi 25 šeimų na
mas, 3 rūmų apt., $55 priskaitant 
anglies šilumą, gesą, elektrą, šau
kite pirm., antrad., ketvirtad. ar 
pen'ktad., nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. 
dieną. Mr. Corel!, MO. 9-8898.

(141-147)

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Dariaus ir Girėno seniai ne
bėra, o Atlanto vandenynas 
tebesiranda ir tebebanguoja 
toje pačioje vietoje.

Jeigu tik toks pavojus te
laukia ir “komunizmo vande
nyno” iš klerikalų pusės, tai 
jis galės sau ramiai banguoti 
per amžių amžius!

Auto Mechanic. For one of West
chester’s busiest service stations. 
Excellent working conditions. Please 
call Mr. A. F. Burse, service Mgr. 
Betweem 8—5 P. M. WH. 9-4800.

(140-146)

Praha. — Čekoslovakiją 
sumažins savo karines pa
jėgas ant 10,000 vyrų. Da
bar tose karinėse pajėgose 
randasirapie 200,000.

Vakarų 
pripažįsta, 
procentai 
Vokietijos
si likimu i NATO 
Anksčiau ar vėliau 
paims viršų.

Vokietijos spauda 
kad to krašto 54 
žmonių priešingi 
ginklavimui ir pa

stovy kloję, 
žmonės

Mažytė Islandija duoda ge
rą pavyzdį daug didesniems 
kraštams, kaip rinkimų keliu 
reikia pažabot reakcionierius. 
Ir Amerikos žmonės iš. islan- 
diečių turėtų pasimokinti.

■ ( . ... ; 4 4 / t i .■ ! >




