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Kur žmoniškumas?
Unijos ir sveikata.
Nepajėgia užmozoti.
Teisinimas nepateisinamo.
Reiškia, ar nereiškia?

Rašo A. BIMBA '

Imigracijos Apeliacijų Tary
ba nusprendė, kad Louis Rag- 
ni turi būti išdeportuotas Ita- 

• lijon. Jis yra tėvas penkių A- 
• merikoje gimusių vaikų. Visi 

vaikai gražiai išauginti. Du 
sūnūs kariauja Korėjoje. Jo 
įtinus Joseph, tik 20 metų, 
šiandien pat randasi kruvinos 
kovos laukuose.

Bet tėvas turi būti atplėš
tas nuo šitos skaitlingos, pa
vyzdingos šeimos ir po prie
varta išdeportuotas Italijon!

Gal jis ką nors pavogė? 
Gal jis ką nors užmušė?

Nieko panašaus jis nepada
rė. Jis nusidėjo mūsų viešpa
čiam tik tuomi, kad jis galvo
ja ir darbuojasi radikališkai, 
darbininkiškai., Pagal McCar- 
ran įstatymą, jam čia vietos 
negali būti.

Kur žmoniškumas? Kur 
pAotas?!

štai anglų kalba brošiūrai- 
te “Trade Union Health Re
sorts in the USSR”. Įdomus 
pasiskaitymas. Kalba apie 
unijų susirūpinimą savo narių 
sveikata. Ten unijos turi dau
gybę sanatorijų ir rezortų, ku
riuos susirgę bei pavargę uni
jų nariai gydosi ir ilsisi už dy
ką. ’

Taip turėtų būti visur. Nėra 
brangesnio turto už sveikatą. 
Amerikoje darbo unijos turė
tų pasimokyti, čia jų tik vie
na kita turi įsisteigusios svei
katos rezortus bei sanatori
jas.

O vis tiek mūsų kryžiokai 
nepajėgia užmozoti istorijos, 
nors kasmet liepos mėnesį su
dilę darbuojąsi. Istorija yra 
tokia: 1940 m. liepos mėnesį 
įvyko laisvi, slapti, demokra
tiški rinkimai Lietuvoje. Buvo 
išrinktas Liaudies Seimas.
Liaudies Seimas, reikšdamas 

Lietuvos liaudies valią ir troš
kimus, nutarė įkurti Lietuvoje 
socialistinę santvarką ir įtrau-^ 
kti Lietuvą į socialistinių tau
tų šeimą.

Toks Lietuvos žmonių žy
gis ponijai baisiai nepatiko. 
Tai aišku, tai suprantama.

Bet tokia buvo Lietuvos 
žmonių valia. > Bandymas tą 
istorinę tiesą iškraipyti bei 
užmozoti niekados nepavyks. 
Tegu ir dar kitą desėtką metų 
sušilę darbuojasi buvusios po
nijos likučiai bei jų pastum
dėliai. Nieko nepadės jiems nė 
atomine bomba gąsdinimai. 
TKip jau istorijos pabylota ir 
tjip pasiliks.

'Demokratų partijos konven
cijoje prezidentas Trumanas 
pastatė geriausius oratorius 
teisinti jo žygį Korėjoje. Ir 
vice-prezidentas Barkley, ir 
senatorius Douglas, ir Mass, 
gub. Dever ilgas valandas pra
kaitavo įtiktinti Amerikos 

' žmones, kad tai buvo geras, 
išmintingas ir Amerikai nau
dingas žygis.

Bet tas teisinimas kaip tik 
ir-parodė, kad iš to žygio tik 

į .nelaimės ir žalos susilaukė ir 
Amerika ir visas pasaulis. Re
torika ir oratorija negali pa- 

. vaduoti faktų'. Faktai gi kal
ba ką kitą. -

tos 
jau-

Mes tvirtai laikomės 
nuomonės, jog visų tautų 
nimo eilėse yra be galo daug 
šaunaus sportiško talento. Bet 
Amerikos komercinė spauda 
šaukė: Palaukite, nuvažiuos 
mūsų sportininkai į Helsinkį 
ir ten “Rusijos vergus sudo- 

kaip šiltą vilną.” 
šiuos žodžius rašant rezul- 

tokie: Sovietų sportinin- 
turi laimėję 496 punktus, 

o mūsų — 376.
Jie atsiuntė geriausius ir 

mes pasiuntėme geriausius. 
Bet neprotinga būtų iš to bėg-
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ANGLIJA SIUNČIA KARO 
LAIVUS IR ARMIJOS 
PULKUS Į EGIPTĄ

Ruošiasi ginklais atlaikyt sau 
Suezo kanalą ir egiptinį Sudaną

London. — Anglija pa
siuntė karo laivus, lėktu
vus ir naujus kariuomenės 
pulkus į Suezo kanalo ruož
tą. Ruošiasi gintis nuo 
egiptėnų, jeigu jie užpultu 
vyti anglus iš Suezo srities. 
Anglija taip pat rengiasi 
atremti egiptėnus, jeigu jie 
bandytų atgriebti “Angliš- 
kai”-Egiptinį Sudaną.

Anglų valdovai nusigan
dę, kad įvairios egiptėnų 
partijos taip remia savo ge
nerolo Mohamedo Naguibo 
ir jo premjero Aly Mahe- 
rio valdžią.

Gen. Naguibas pereitą sa
vaitę vienu žygiu užgrobė 
Egipto valdžią ir tuojau 
nuvertė karalių Faruką 
nuo sosto. Tad Farukas pa-

Amerikiete nušovė savo 
vyrą Vokietijoje •

Munich, Vokietija.. — 
Tapo areštuota Martha J. 
Wage’iene, kur nušovė sa
vo vyrą, amerikinės armi
jos saržentą. Jinai, dviejų 
kūdikių motina, teisinasi:

—Man begulint namie, 
mano vyras naktį parsivedė 
vokietuke, ir sako, “žiūrėk, 
ką aš turiu.” Tai rieiškęs.- 
dama ir šoviau. s

Valdininkai sulaikė 
aliumino streiką

Washington. — Prezi
dento Trumano padėjėjas 
John R. Stęęlmanas ir kiti 
valdininkai^ pasidarbavo, 
kad tapo sulaikytas 15 tūk
stančių aliumino darbinin
kų streikas, kuris buvo 
skelbiamas pradėti nuo 
antradienio šią savaitę.

Valdinei algų komisijai 
tarpininkaujant, Alumi
num Company ©L. America 
sutiko pakelti darbinin
kams, CIO unijistams, al
gą 15 centų per valandą, 
pradedant nuo pereito ko
vo 15 d., ir toliau dar pri
dėti 6 centus tiesioginiai 
bei tūlais pagerinimais. •

Aliumino darbininkai iki 
šiol gaudavo apie $1.50 -va
landinės algos.

Korėja. — Keturių die
nų liūtys beveik visai su- 
klampino karo veiksmus 
ant žemės ir ore.

ti prie išvados, jog sovietų 
sportininkai mūsų sportinin
kams nosį nušluostė, arba jog 
mūsų jaunimas mažiau suga- 
besnis. ( z

šita olimpiada parodė tik 
tiek, kad tas komercinės spau
dos blofas pasiliko blofu, kad 
jos niekinimas socialistinio 
krašto žmonių jai neskaniai 
dabar atsirūgsta.

vedė sostą savo sūnui, 7 
mėnesių berniukui. , Pats 
tapo ištremtas iš Egipto ir 
išdūmė Italijon.

Anglijos užsienio reikalų 
ministras Anthony Eden 
pareiškė, jog tą vaiką pri
pažįsta tiktai Egipto kara
lium, bet ne Sudano.

Valdžia leido pakelti 
kiaulienos kainas

Washington. — Kainų 
valdyba leido parduotu
vėms pakelti kumpių ir ki
tokios kiaulienos kainas i- 
ki 8 centų svarui. Sako, tu
ri pabranginti kiaulieną pa
gal neseniai padarytą Kon
greso nutarimą .

Anglijos valdžia mojasi 
sugrąžint plieno pramonę 
privačiams fabrikantams

London.— Anglijos prem-1 
jeras Churchillas pagamino 
sumanymą" šalies seimui — 
sugrąžinti plieno pramonę 
privačiams fabrikantams.

Buvusioji darbiečių - so
cialistų valdžia pervedė 
plieno fabrikus į valstybės 
nuosavybę.

Churchillas jau pirmiau 
pasiūlė seimui sugrąžint 
privačiams savininkams iš
vežtojimu trokais biznį, ku
rį darbiečių valdžia tąip pat 
buvo suvalstybinus.

Egiptėnų dauguomenė 
remia Naguibo valdžią

Kairo. Egiptas. —■■ Skait
lingiausia egiptėnų partija 
yra Wafd tautininkai. Ir 
šios partijos vadas Musta
fa EI Nahas karštai pa
sveikino generolą Naguibą 

-Už nuvertimą karaliaus Fa
ruko ir jo kyšininkų šai- 
kos.
’Galingoji egiptėnų Maho

metonų Brolija taipgi pasi-. 
žadėjo remti gen. Naguibo 
valdžią.

EI Nahas pirmiJu buvoi 
Egipto premjeru, kai šių 
metų vasaryje egiptėnai su
kilo mušti anglus ir degin
ti anglų - amerikonų biz
nius. Tada karalius Faru
kas už tai pavarė EI Nahą 
iš premjero vietos.

I

Gen. Naguibas dabar per
spėjo anglus, kad nemėgin
tų kištis į vidujinius Egip
to) dalykus; grasino gin- 
kląįs atremti svetimųjų įsi
kišimą. Kartu Naguibas 
pasižhdėjo apsaugot svetim
šalių gyvybes ir nuosavy
bę Egipte.

Helsinkyje sporto olimpiadoje amerikietis * 'shotput
ter” čempionas Jim Fuch rodo savo sužeistą ranką Ta
rybų Sąjungos įžymiai sportininkei Nina Dumbadse. 
Šitie sportininkų susitikimai prisidės prie praplėtimo 
taikos idėjos tarpe jaunų žmonių.
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Anglą generolas “primestas” 
kaip padėjėjas vyriausiam

I

jankių komandieriui Korėjoj

$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS 
BAIGSIS SU RUGPIŪCIO 16-TA

Rūpinkimės garbingai užbaigti

JAU SUKELTA $8,705.41
DAR REIKIA $1,294.59

MatosiPasireiškė susidomėjimas užbaigimu fondo.’ 
viltis, kad baigsime garbingai. Tačiau, tik su pridėjimu 

' dar po doleriuką tų, kurie jau yrai davę, fondas tegalės 
| būt garbingai užbaigtas.

Dovanų fondui šiuom kartu įteikė:
Alfred ir Biruta Walins................................ $25.00
S. A. T., Bridgeport, Conn., pirmiau aukojo $5, 

dabar— .....................................
J. Walins, Stamford, Conn.......... ..........
Bridgeportietis. X .................................
Z. Kavai, Jamaica, L. L, N. Y.......... ..
Maksimiškis ..'........................................
Jos. Zdanevich, Brooklyn, N. Y..............
J. Jakelevičienė, E. St. Louis, Ill..........
Mr. ir Mrs. Brewer, Stratford, Conn. ..
J. PikilingiS) Auburn, Ill.........................
Frank Imbras,- Pittsburgh, Pa..............
J. Barkienė, So. Ozone Park. L. L, N. Y
Ger. Daugėla, Richmond Hill, N. Y. ...
Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau 

išspausdinti, už taip gražias dovanas fondui. Daugelis 
aukoja jau antru ir trečiu kartu fondui, tačiau dar yra 
gferų žmonių, kurie neprisirengė nė kartą paaukoti, 
įrašome pasijudinti ir atlikti tą savo darbininkišką 
pareigą. Laisves Administracija

Washington. — Anglija 
paskyrė savo generolą S. 
N. Shoosmithą padėjėju ge
nerolui t Markui. Clarkui, 
vyriausiam Amerikos ko
mandieriui* Tolimuosiuose 
Rytuose. Shoosmithas veiks 
kaip pavaduotojas generolo 
Clarko karinio ‘ štabo ’ virši
ninko. Jis duos Clarkui ir 
patarimus, jeigu Clarkas su 
savo amerikonais planuos 
naujus griežtus žygius 
prieš ^Šiaurinę Korėjos 
Liaudies Respubliką ar Ki
niją. , . ’ .

Gen. Clarkas purtėsi,..ne
norėdamas prisiimti (anglo 
patarėjo. Bet Amerikos 
valdžia vis tiek iižgyrė an
glų * generolą. Shoosmithą 
kaip patarėją. .

k* ' Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL .
- -- ,‘

— - u ■■ , , I '' to-toto—

KORĖJOS 1.1 U DIMNKAI
NORI TAIKOS, SAKO 
AMERIKOS ADMIROLAS

Todėl tikimasi paliaubų su 
jais, pareiškė adm. Fechteler Z t LJO

Washington . .— Admiro
las William M. Fechteler, 
karinio Amerikos laivyno 
komandierius, pareiškė:

“Aš manau, bus padary
tos : paliaubos Korėjoje, y- 
patingai todėl, kad paliau
bų nori komunistai” (Šiau
rinės Korėjos liaudininkai

Kinija kaltina Amerikos laivyną 
už Tiesioginę karo provokaciją’

Peking, Kinija. — Kini
jos valdininkai per radiją 
smerkė karinio Amerikos 
laivyno manevrus, daromus 
tarp Formozos salos ir Ki
nijos sausžemio. Sakė, tie 
manevrai, daromi priklau
somuose Kinijai Vandenyse, 
yra tiesioginė karo provo
kacija prieš Kinijos Liau-

Evos Peronienės šermenyse 
mirtinai užtrėkšta 8 
žmonės, sužeista 2,500

Buenos • Aires, Argentina. 
Į šermenis Evos Peronie
nės, Argentinos diktato
riaus pačios, taip betvar
kiai grūdosi žmonės, \jog 
mirtinai užtrėškė bei pa
trempė 8 asmenis ir sužei
dė pustrečio tūkstančio ki
tų. Per tą susigrūdimą mi
rė ir generolas Juan Vac- 
ca nuo* Širdies ligos.

Fašistai Perono valdinin
kai varyte varė žmones pa
reikšt pagarbą velionei E- 
vai.' Jos kūnas pašarvotas 
darbo ministerijoje.

Buvęs Egipto karalius 
grobęs šalies iždą

Anglija buvo susiraukus, 
kad amerikonai be pasita
rimo su anglais ardė oro 
bombomis elektros fabri
kus paliai Jalu upe, plau
kiančia rubežium tarp Šiau
rinės Korėjos ir Kinijos. 
Tįe fabrikai teikia elektros 
jėgą ne tik Šiaurinei Korė
jai, bet ir Mandžūrijai, Kir.. 
nijos provincijai. Anglija 
bijojo, kad Amerikonai to
kiais, žygiais gali karan 
įtraukti ir Kinijos Liaudies 
Respubliką. Todėl reikala
vo priimti anglus kaip pa
tarėjus vyriausiam ameri
konų komandieriui Clarkui.

ORAS. — Giedra ir vidų 
tiniai šilta. ,

Kairo, Egiptas. — Egip
tėnų spauda rašo, kad ne 
tik buvusiojo karaliaus Fa- 
ruko sėbrai, bet ir jis pats 
grobė sau pinigus iš valsty
bės iždo. Sako, jis vien tik 
Brazilijon išsiuntė 56 mili
jonus dolerių pinigų, įdė
damas juos į Brazilijos prai- 
mones.

Capri, Italija. — Priva
čiu savo laivu atplaukė bu
vęs Egipto karalius Faru
kas, kurį išvijo generolas 
Naguibas.

United Press, amerikinė 
žinių agentūra, .skaičiuoja 
Faruko turtus, kuriuos jis 
iš anksto persiuntė užsie
nin. Sako, vien Amerikos 
bankuose yra padėta 10 mi
lijonų dolerių Faruko pini
gų; o dar daugiau jis yra 
pasidėjęs Šveicarijos, Itali
jos ir Anglijos bankuose.

Pranešimai iš Egipto tei
gė, kad Farukas taip pat 
pasiėmė gana daug aukso, 
išvykdama^ Italijon.
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ir jų padėjėjai kinai).

Adm. Fechteler tik 
grįžo iš Tolimųjų Rytų* 
kui; jis . lankėsi Korėjoje, 
Japonijoje ir pas čiang Kai 
-šėko tautininkus Formo- * 
zos saloje. Giria Čiango 
armiją kaip “didelę jėgą” • > 
prieš Kinijos liaudininkus.

■

dies Respubliką-. v ;
Valdinis Kinijos radijas x 

taip pat teigė, kad Ameri
ka savo laivyno manevrais 
stengiasi pagąsdinti Šiau
rinės Korėjos liaudininkus, 
priversti juos pasiduoti a- 
merikinėms paliaubų 
lygoms. .

Stalinas sveikas 
ir vikrus

M o 
t • s.

są-

—— .>•
. '""'V W- i
m

Maskva. — įvairių kraštų 
diplomatąi patvirtina, kad 
Sovietų premjeras Stalinas 
atrodo visai sveikas ir ju
drus. Jie matė Staliną per 
Sovietų oro jėgų paradų 
pereitą sekmadienį.

Iraniečiai šalinasi 
amerikonų, neigia juos

Teheran, Iran. — Irano 
gyventojai vengia susitiki- .» 
mo su amerikonais; neigia 
juos kaip Anglijos šalinin
kus, norinčius sugrąžinti 
anglam suvalstybintą lipi
no naftos-žibalo pramonę.

Jugt. Valstijų ambasada 
rengė bankietą, kurin pa
kvietė visą eilę Irano poli
tikų; bet jie atsisakė da
lyvauti.

Tudeh (masių) Partija 
smerkia ir Amerikos duo
tus Iranui 23 milijonus do
lerių pagal prez. Trųmano 
planą. Sako, ši ' parama 
taip pat amerikinio impe
rializmo įnagis.

Per ankstHtalai pasigyrė 
hydrogenine bomba

Roma. — žurnalas Gior- 
nale d’Italia paskelbė, kad 
italu mokslininkas Ubaldo 
Loschi jau pagaminęs ir 
išsprogdinęs hydrogeninę- 
pragarinę bombą, daug 
smarkesnę’ už paprastąją a- 
tomų bombą.

Bet tai buvo per anksty
vas pagyras.

Pati Italijos karo-minis
terija tatai užginčijo. Sako, 
jis tiktai mažą biskelį hy- 
drogeno išsprogdino labo
ratorijoje, taip kad hydro- 
genas susijungė į heliumą, 
Jketuris kartus sunkesnį už 
hydrogeną. .

t

K
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DIKSIKRATŲ LAIMĖJIMAS CHICAGOJ
I *

KAI REPUBLIKONAI nominavo gen. Eisenhowerj, 
vietoje Tafto, demokratai atsidūrė desperacijoje. Da,- 
bar tai iškilo aikštėn. Tai įrodė demokratų konvencija.

.Taip vadinami liberalai nubluko ir subliūško, senoji 
gvardija paėmė vieną poziciją po kitos. Jų šūkis buvo: 
Visais kaštais pasiekime vienybę! O tai reiškė vieny
bę su pačiu nachališkiausiu, reakcioniškiausiu ir pik
čiausiu elementu iš pietinių valstijų. Tiktai taip susi
vieniję su diksikratija demokratai galėsią laimėti rin
kimus.

Tokioje dvasioje buvo pravesta visa konvencija, to
kioje dvasioje buvo priimtos pietinių valstijų delegaci
jos, parašyta platforma ir pagaliau nominuota kandi
datai. Viską palaimino pats Trumanas. Tam priešinosi 
tik iš viršaus, tik iš “pilvo,” o ne iš širdies ir iš peties, 

* liberalai — Rooseveltas, Harrimanas, Lehmanas, Hum- 
prhey. Jie nė balso nebeišdrįso pakelti prieš diksikratų 
senatoriaus Sparkmano iš Alabamos kandidatūrą į vice
prezidentus. Ir jie jam plojo ir už jį balsavo.

Milžiniškas žingsnis atgal nuo 1948 metų konvencijos. 
Tada demokratai į platformą įsirašė griežtą civilinių tei- 
siij punktą. Šioje konvencijoje priimtoje platformoje 
įdėta tokia formulė, kuri nieko nereiškia ir nieko ne
pasako. Joje nehjereikalaujama, kad būtų priimtas vers- 
tįhas visoms valstijoms.z Teisingos Samdos Įstatymas, 
prieš kurį 1'248 metais sukilo visa diksikratija.

Kandidatu pastatytas Adlai Stevenson todėl, kad jis 
skaitomas, palenkiamu ir palaužiamu žmogumi. Nėra 
jis susipykęs su reakciniu partijos sparnu. Priimtinas 
jis ir Trumanui ir Talmadge’ui. Liberalai dar norėjo 
bent jau į vice-prezidentus pastatyti vieną iš savo ka- 
marotų—gal s.en. Kefauverį, gal Mr. Harriman. Bet 
Mr. Stevenson pabylojo savaip. Vardan partijos vieny
bės, vardan. vienybės s.u diksikratija, jam bendrininku 
turi būti žmogus iš Pietų gilumos, iš tamsiausios, toliau- 
šia atsilikusios ir labiausia rasinės diskriminacijos su
ėstos valstijos asmenyje pasižymėjusio filibusterininko

< A senatoriaus Sparkmano.. L
1 Savo konvencijoje demagogai vienas po kitam kalbėjo 

* apie Jeffersoną ir kartojo jo Nepriklausomybės. Dekla- 
racijon įdėtą principą, kad “visi žmonės yra sutverti ly
gūs.” Bet praktikoje, bet darbuose ir nutarimuose, nu
metė tą principąJ šalin ir nusispiovė ant negrų delegatų 

' protesto. Laimėjo diksikratija, laimėjo rasinė diskri
minacija, laimėjo šovirfizmas; pralaimėjo progresas, tei
sybė ir žmoniškumas. z

Ar tai visa padės demokratams laimėti lapkričio rin
kimus?. Tik patys rinkimų rezultatai atsakys į šį klau- 

. rimą. *
■ >

' , KUR AMERIKOS ŽMONIŲ ATEITIS?
'SENOSIOS kapitalistinės partijos pilnai nusirėdė ir 

visąi Amerikai parodė politinę fizionomiją. Jos yra to- 
kios pat, kokiomis buvo per daugelį metų. Jų interesai 
yra kapitalo interesai. Jų kandidatai yra kapitalistų 
atstovai ir agentai. Eisenhower ir Nixon, Stevenson ir 
Sparkman — štai jums pasirinkimas. Pamatiniai skir
tumas tiktai varduose ir pavardėse.

Komercinė spauda' turi darbo juos įpiršti Amerikos 
žmonėms. Rašo ir kala dieną ir naktį. Vieni didlapiai

• giria vienus, kiti kitus. Principinių skirtumų nė ne- 
.• ieško. 4 1

Bet randasi dar ir kita partija. Ji nauja ir ‘jauna. 
Jos platforma griežtai skiriasi nuo republikonų ir demo- 
kratų dęmagogiškų pažadų. Jos kandidatai* atsižymėję 
ir pasiryžę kovotojai už dirbančiųjų reikalus. Ta par
tija— Progresistų Partija, tie < kandidatai—Mr. Halli- 
nan ir Mrs. Bass. Jie ir£i buvo nominuoti toje pačioje 
Chicagoje. Koks platus ir gilus skirtumas tarpe ptogre- 
aistų ir republikonų su demokratais, tarpe jos kandi- 

•. datų ir senųjų partijų kandidatų!
Lapkričio rinkimuose turėsime progą tikram pasirin- 

... kimui. Bet tai nebus pasirinkimas tarpe demokratų 
y - ir republikonų, «tarpe Eisenhowerio ir Stevensono. Tai 

bus pasirinkimas tarpe progresistų ir republikonų su 
demokratais, tarpe Hallinūn it Eisenhowerio su Steven- 
«onu. Tai aišku ir suprantama kiekvienam amerikiečiui, 
kuris tikrai supranta ir nuoširdžiai rūpinasi Amerikos 
gerove ir ateitimi.

Kūdikio vidaus organai
širdis. Mažų vaikų šir

dies ir kraujo indų veiki
mas taip pat turi kai ku
rių savybių. Pas -sveikus 
kūdikius neretai pastebi
mas neteisingas širdies vei
kimas, kuris pas suaugu
sius pasireiškia tik susir
gus. Nežiūrint tokių netai
syklingumų, širdies veiki
mu tenka užvis mažiausia 
rūpintis. Net įgimtos šir
dies ydos nekliudo kūdikiui 
gyventi ir vystytis. ' .

Kraujas. Kūdikio krau
jas savo sudėtimi . mažai 
tesiskiria nuo suaugusių 
kraujo, o kraujo kiekis pas 
ankstyvo amžiaus vaikus, 
lyginant su kūno svoriu, 
net didesnis, negu pas su
augusį. Vaiko amžiaus ypa
tybės sudaro tai, kad kraujo 
sudėtis yra nepaprastai ne
pastovi: ji greit keičiasi 
susirgimų įtakoje, bet už
tat greit su n or m alėja 
sveikstant. Nepalankios gy
venimo sąlygos, pavyzdžiui, 
tyro oro trūkumas., blogas 
maistas, karštis, verčiąs 
kūdikį stipriai prakaituoti, 
greit ir staigiai atsiliepia 
kraujo sudėčiai. ,

Virškinimas. Žindomo am
žiaus kūdikių virškinimo 
organai, lyginant ne tik su

kais, peržengusiais viene
rius metus, turi daug sar 
vybių. Nebekalbant apie 
organų dydį, pats žindomų 
kūdikių maistas ir jo priė
mimo būdas (žindimas) su
teikia virškinimui savotiš
ką pobūdį.

Burna. Kūdikio burnos 
ruimas nedidelis, tai pri
klauso nuo plokščio kieto
jo gomurio, nepakankamo 
žandikaulių išsivystymo ir 
dantų nebuvimo. Burnos 
gleivinė laibai turtinga 
kraujo indų, bet gleivių ma
žai teišskiria. Seilių liau
kos per pirmuosius trį$ mė
nesius taip pat mažai te
duoda seilių, dėl to šiame 
amžiuje burnos ruimas pa
lyginti sausas. Gleivės ir 
seilės dar nereikalingos kū
dikiui, g a u n a n čiam tik 
skystą maistą, kurio prieš 
nuryjant nereikia kramty
ti ir suvilgyti seilėmis.

Žindomi kūdikiai lengvai 
suserga burnos gleivinės 
uždegimu, jei motina prieš 
maitinant nenu s i p 1 a u n a 
krūčių, duoda kūdikiui ne
nuplautą spenelį; tokiais 
atvejais žindymas labai pa
sunkėja, kūdikis rėkia, jo 
maitinimas sutrinka, jis lie- 
sėja.

f Sekamuose skyriuose ma
tysime apie kūdikio dantis.suaugusiais, bet ir s.u wai-

TAIP PRIIMTA

Šypsenos
•>../ Jos taip nedaro

t

Amerikietis: — Ar gir
dėjai, kad vienos kolegijos 

, mokslininkas išleido $6,000 
dėl ištyrimo, ar beždžionės.

• inteligentiškos?
Kanadietis: — Ir ką jis 

v atrado?
Amerikietis: — Beždžio

nės gana žioplos.

Kanadietis: — Bet ar tu 
girdėjai, kad beždžionės iš
leistų tokias sumas pana
šiems dalykam? \

Įsimylėjęs jaunuolis savo' 
merginai: — Jeigu tu ne
tekėsi už manęs, tai šioje 
vietoje pasikarsiu.

Mergina: — Tik čia ne- 
sikark, nes mano tėvas ne
nori matyti tave ‘ čia ka
bantį..

Buvus svečiuose
Po lankymosi pas drau

gus atostogų 'ar svečiuose, 
sugrįžus, prie pirmos pro
gos privalu parašyti laišku
tis ar bent atvirlaiškis, pa
žymint, jog džiaugiatės tu
rėję malonią progą su jais 
pabūti.

Tūli žmonės rašo padėką 
per laikraštį. Tai yra pras
ta forma. Ir nepraktiška, 
pykdanti kitus skaitytojus, 
kurie nori savo laikraštyje 
rasti raštų. Padėka už duo
ną ir lovą nėra raštas. Da- 
leiskime, kad kiekvienas 
kur nors buvęs parašytų 
padėkas! Kur betilptų raš
tai?

Amerikonai net rašant 
padėkos laišką asmeniškai 
nedėkoja už vaišes. • Sve
čias nėra elgeta. Už tą, ko 
neprašė, jis nedėkoja. *

Parėjusi su vaikinu iš te
atro mergina nedėkoja vai
kinui, kad jisai jai nupirko 
bilietą ir užmokėjo vaka
rienę bei transportaciją. Ji 
pasako jam, kad. su. juo 
linksmai, maloniai praleido 
tas valandas.

Vieša padėka už maisto 
ar kitokias dovanas organi
zacijai ar įstaigai yra tin
kama. Tačiau ir tuomet ne
reikėtų vardyti produk
tus, tik juos dovanojusius 
žmones.

Bendra visiems padėka 
yra leistina ir atskiro as
mens ar šeimos nuotikiuo- 
sc. Tai tik tokiuose;-gu
riuose dėl ligos ar kitos ne
paprastos padėties asmuo 
turėjo tų dovanų prašyti 
arba kad ir neprašytas pri
imti.

Vieša padėka taip pat tin
ka ir tais atvejais, ■ kuomet 
dovanos įteikiamos asme
niui visuomėhiškaų kaipo 
nusipelniusiems asmenims. 
Bet’ padėkos už duoną ir 
lovą reikia siųsti laiškų.

Svečiuose
Kada' tiktai galima spė

ti, yra priimta pranešti iš 
anksto, jog atvykstate. Ne
pranešęs iš anksto, nepriva1--

lo pykti ar jaustis įžeistu, 
jeigu atlankomieji pasitikę 
prie durų pasakys, jog jie 
kuo kitu užimti. Jiems nė
ra privalu net aiškintis, 
kuo užimti, jeigu mes nuo 
jų nesame gavę pranešimų, 
kad mūsii lauks.

”*< * *

Dauguma. šeimininkių ti
kisi, kad mes vartosime jų 
telefoną pašaukimams į sto
tį ar pas vietinius draugus. 
Tačiau yra priimta šeimi
ninkės paklausti leidimo.

* * *

Apdairūs svečiai taipgi 
paklausia, ar jie gali par
sivesti kitus savo draugus. 
Jie taip pat stengiasi pri
silaikyti sutarto laiko par
eiti, nes šeimininkai juk 
taip pat turi savo reika
lus ir planus.* * *

Išeinant, svarbu susirink
ti visus savo reikmenis, kad 
šeimiifinkams nereikėtų rū
pintis užmirštų daiktų iš
siuntinėjimu svečiams.

. N-i.

Viena, Austrija. — Tarp
tautinis žydų suvažiavimas 
kaltino Austrijos valdžią, 
kad ji “palaipsniui grąžina 
nacizmą.“ v

MOTERŲ
Vokietijoje moterys 
viršina vyrus

Apskaičiuojama, kad šiuo 
metu Vokietijoje yra pen
kios moterys keturiems vy
rams. ^Ženybinio amžiaus 
moterų dar didesnis pro
centas vyrus viršina.

Žinoma, tai pereitojo pa
saulinio karo pasekmės. 
Kare daugiausia vyrų žu
vo, ypač jaunesnio amžiaus, 
tai moterų pasidarė dau
giau, negu vyrų.

Tai dar viena priežastis, 
kodėl moterys turėtų kovo
ti prieš karo kurstytojus. 
Nes karas atima daugeliui 
moterų progas ištekėti ir 
šeimas susikurti. Dabar Vo
kietijoje iš penkių milijonų 
moterų tegali ištekėti tik 
keturi milijonai, nes penk
tam milijonui nebelieka vy
ru.

• S.

Diskriminacija laidotuvėse
Du baltį graboriai Mc- 

Donal, Pa., atsisakė priim
ti į savo laidotuvių įstaigas 
mirusios Mrs. Laura C. 
Harris lavoną. Ji mirė su
laukusi 85 metų amžiaus.

Ši baltveidė moteris šia
me mieste išgyveno virš 35 
metus ir buvo visiems geT 
r ai pažįstama. Jinai buvo 
dviejų negrų sūnų motina. 
Todėl ji buvo diskriminuo
jama.

Tai matote, prie ko bal
tieji šovinistai daeina.’ Net 
ir mirusius atsisako į ka
pus nuvežti. j ,

' *

Farmeriai grąžino 
našlę į namus

Lapeer, Mich., apylinkės 
farmeriai, susirinkę į naš
lės Mrs. Stevens farmą, pa
sipiktinę numušė namų už
raktą ir sukraustė jos ra
kandus atgal į namus.

Kiek pirmiau 60 policistų 
turėjo daug darbo, iki ją ir 
jos sūnų iš tos farmos iš
metė ir namus užrakino.

Ją išmetė iš namų todėl, 
kad negalėjo taksų sumo
kėti. Šerifas pardavė jos 
$6,000 vertės farmą už 
$500.

Mrs. Stevens yra našle ir 
turi 7 vaikus. Jinai sun
kiai verčiasi. Bet valdinin
kams tai'neapeina. Jie da
ro savo. Jie panaudoja bru- 
talę jėgą prieš biedną mo
teriškę.

Tai vis “amerikinio gyve
nimo būdo” pasekmės.

__ •__ \ 
Reikalauja Olėta Yates 
išlaisvinti

■ New Yorko piliečių nepa
prastos pagalbdš konferen
cija ‘ pasmerkė įkalinimą 
Los Angeles veikėjos Olė
ta O’Connor Yates ir rei
kalauja, kad jinai būtų iš
laisvinta.

Minima Yates atsisakė 
teisme liudyti prieš komu
nistus ir buvo neva už teis-

Gen. .Eisenhower, republikonų kandįdatas j preziden^ 
tus, žuvauja Fraser, Colorado. Jeigu tik tokj pasiseki
mą jis teturės žvejojimui balsų, tai lapkričio rinkimuose 
progų Uimėti bus labai mažai.

ŽINUTĖS
mo įžeidimą uždaryta kalė
jimam

Konferencijos pirminin
kas McAvoy pasiuntė pro
testą teisėjui William Ma
thes, kuris pasmerkė Yates 
kalėjimam Ji taip pasiel
gė, kaip kiekvienas ameri
kietis privalo elgtis tokioj 
situacijoj, sako McAvoy.

Olėta Yates teisiama su 
13 kitų komunistų 
Kalifornijoj.

vadų

4 metų mergaite 
paseno ir miršta

University of Illinois Re
search and Educational li
goninėj mergaičiukė vardu 
Linda bile dieną gali mir
ti nuo senatvės. Ji serga 
liga, vadinama progeria, 
kuri greit sendina žmogų./ 
Ligos priežastis kol kas ne
žinoma ir yra viena iš ne
paprasčiausių medikaliame 
moksle.

Linda pateko ligoninėn 
sausio 28 d., 1948 m., tik 
dviejų mėnesių amžiaus. 
Dabar ji sveria tik 7į sva
ro. Plaukai praretėję iki 
plikumo. Yra dviejų pėdų 
aukščio, dėvi lėlės drabu
žius. Linda gimė Auroroj 
ir tapo įdukrinta religinės 
įstaigos. Globoja ją teis
mo paskirtas apiekūnas.

Motina su 7 vaikais 
išmesta iš buto

Laimingos mūsų miesto 
katės! Katės su kačiukais 
nevalia išmesti taip sau į 
gatvę, turi atiduoti gyvu
liukų globos draugijai — 
ASPCA. Kas kita su žmo
gumi motina — gali gauti 
leidimą ir valdžios pagalbą 
prašalinti iš buto.

Liepos 21-mą buvo praša
linta iš buto Mrs. Julia Lif- 
schultz, 42 metų, su septy
niais vaikais. Jai iškraus
tyti leidimą davė teisėjas. 
Einant tuo leidimu, ją iš 
buvo iškraustė miestinis 
tarnautoj as, vadinamas 
maršalu.

Prieš tą motiną byla jos 
iškraustymui buvo užvesta 
praėjusio sausio mėnesį. Ji 
namo savininkės atsiprašė, 
sakydama, kad jinai ieško- 
sis butą. Ir ji tikėjosi butą 
gauti. Bet niekas nenori 
priimti moterį su 7 vaikais, 
juo labiau dėl to, kad jos 
išteklius ' mokėti 
rendas abejotinas,
dabar negyvena su vyru.

Praėjo pusmetis. Bėginė
jusi po miestą ieškoti namų, 
bėginėjusi po įstaigas, mo
teriškė vis tebebuvo be na
mų ir be vilties juos gauti. 
Tad maršalas ją su šeima 
iškėlė į gatvę. Kilus kai
mynų sąjūdžiui, kam nors 
atėjo galvon gauti šeimai I 
vietą nor§ vargšų prieglau-! 
doje. Tikrai nuostabi prie- ■ 
jauta ir pagarba mūsų mo
tinai ir vaikui! b

Jos vaikai yra 2, 6, 7, 8, 
10, 11 ir 15 metų.

Joday’s Pattern'

R9024
; 12—20

Pattern R9024: Misses’ Sizes 12, 
14, 16. 18. 20. Size 16 takes 4% 
yards 39 inch. Transfer included.

ilk... i.

vos.
Minėtosios dvi yra pama

tinės taisyklės visų rūšių 
kavai virti. Po to seka 
pritaikymas smulkumo pa
gal puodą, taipgi mieros. 
Visokios mieros imti skli
dinos. «

Virta kava
Neturint specialaus p| 

do, pramogose dažniausia 
prisieina . duoti kavą, kuri 
vadinasi virta, nors kava 
niekad neturi virti.

Verdama jai kavai imti 2 
ar 3 šaukštus kavos pus- 
kvortei vandens. Sudėk į 
puodą. Užpilk verdančiu 
vandeniu. Kaitink iki už
virs, bet visai neleisk virti. 
Pamaišyk, nukaisk. Palai
kyk karštą 5 minutes. Nu
sunk kavą į kitą taip pat 
švarų indą. Laikyk už- 

/dengtą iki išpilstysi į puo
dukus.

Taip daryti geriausia 
vartoti “drip” stambumo. ‘
Verdant su perkolatorium

Kavos proporcija ta pa
ti—2 ar 3 šaukštai “drip” 
maltos kavos į. puskvortę 
vandens. Įpilk vandens, 

 

kiek reikia. Įstatyk ka^Tos 
indelį. Leisk per triū 
vandeniui purkštauti 
kavos (percolate) 10 minu
čių, verdant 6 ar daugiau 
puodukų. Verdant mažiau 
puodukų užteks 6, 7 minu
čių. Laiką skaityk nuo to 
laiko, kai iš triūbutės van
duo pradeda lietis jau rus
vas. Nukaitus, kavos tirš
čius tuojau iškelk. Jei pri
bėgo į puodo dugną, kavą 
nusunk į kitą puodą.

Per ilgai kaitinimas, taip, 
kaip ir tiesioginis virimas, 
arba laikymas tirščių, su
naikina kavos kvapą ir 
skonį, liekasi nepatrauklus 
kartus gėralas.

Kava su ledais ■
Jeigu kavą reikia padudili 

tuojau, pilti į stiklines tie
siog ant ledų, daryk dvigu
bo stiprumo, tai yra 4 ar 
6 šaukštus į puskvortę. Pa
duok su grietine ir smul
kiuoju (powdered) cukru
mi.

Jeigu nereikia skubėti, 
yra laiko kavai pamažu at
šalti šaldytuve, galima vir
ti normalaus stiprumo. Iš
virus nusunkti. Šaldyti už
dengtą.

aukštas
Mat, ji

Šeimininkėms
Geros kavos sekretas

Geros kavos pirmasis. ir 
pamatinis sekretas yra: 
švarutis, gerai iššveistas 
puodas, be nuosėdų puodo 
snape ir dangčio kraštuose.

Antrasis sekretas: kavos 
grūdai turi būti neseniai 
iškepti, šviežiai sumalti ir 
laikyti sandariai uždaryti/ 
Oksigenas naikina kavos 
kvapą ir skonį. Kur ma
tosi ant pečiaus numestas 
net neuždengtas kavos grū
dų maišelis, tuose namuose 
niekad negausi skanios ka-

Užsakymą su 35 centais 
pažymėjimu formos nur 
rio ir dydžio siųskite: U 
tern Dept., 110-12 Atlafi 
Avenue, Richmond Hill 19,
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TAIKAI GINTI
Rašo JOHANNES STEEL

(Tąsa)
60 mįlijonų vokiečių bu

vimas yra kitas nepaneigia
mas faktas, ir skaldyti vo- 

CSečių tautą reiškia atkurti 
jėgas, kurios leme Vo

kietijos istoriją nuo Bis
marko ligi Hitlerio.

Jungtinėms Valsty b ė m s 
galų gale, paaiškės, kad 
Vokietijos suskaldymas į 
Rytų ir Vakarų Vokietiją 
sudarys Vakarų Europai ir 

. visam pasauliui tokią pat 
problemą, kokią sudarė 
Hitlerio ekspansija.

Viena iš išeičių yra Va
karų Vokietijos pramonės 
po tenci ak) pa na u do j imas 
gaminti vartojimo prekėms 
taikiems ’ gyventojams ir 
sudarymas eksporto rinkos 
Vakarų Europoje. Demo
kratinės Vokietijos politinė 
vienybė, esant centrinei 
valdžiai, atsakingai už de
mokratinio gyvenimo būdo . 
įvedimą visose Vokietijos | 
rūdyse, yra vienintelis gali-i

^arensimas.
• ' Tai—realus sprendimas. 

Jei tokia pat dvasia mes 
spręsime Austrijos ir Japo
nijos klausimus, kur nesuta
rimus gali sureguliuoti tik 
pagyvinus Tolimųjų Rytų 
komisijos veikimą, be abejo, 
bus sudaryta bazė taikos 
konferencijai.

1948 metu gruodžio 101 
dieną Amerikos vyriausy
bės išleista, direktyva pa
naikino sąjunginę kontrolę 
Japonijai ir faktiškai lik
vidavo Tolimųjų Rytų ko
misijos Įgaliojimus. Taibli- 
vo vienašališkas aktas, pa
žeidžia^ esamus susitari
mus. Taikos raktas yra 

įbfcsamų susitarimų įgyvendi- 
'-"''tu’mas ir vedimas pabari

mų dėl esamų nesutarnųų, 
remiantis šiais susitari
mais.

Didžiausia kliūtis dabar 
. yra Atlanto paktas. Atlan

to paktas nuvedė mus. toli 
karo keliu. Ir vis dėlto, gal 
būt, dar nėra vėlu.

Tai p r i p a ž į s t a netgi 
Džonas Fosteris Dalesas. 
Jis pripžįsta ir tai, kad da
bartinė politika eina toliau, 
negu jis kažkada norėjęs.

Kalbėdamas federalinės 
bažnyčių tarybos posėdyję 
Klivlende kovo 8 dieną, 
Dalesas, tarp kitko, pareiš
kė:

.. . “... Jungtinės Valstybės 
®eturi siekti gauti karines 
Iwfzes tiek arti Tarybų Są
jungos sienų, kad sudarytų 
puolimo grėsme, nepropor
cingą tikrajai šių bazių 
puolamajai reikšmei.

Štai kodėl mūsų draugy
stė su Vakarų Europos tau
tomis, ir ypač su Skandina- 

' vijos šalių tautomis, neturi 
/■sudaryti Įspūdžio, kad 
Jungtinių Valstybių karinė | 
'galia priėjo prie pat Rusi-1 
jos sienų.

Be abejo, mes tikėtumės i 
pernelyg daug iš tarybinių 

■ X vadovų, jei manytume, kad 
šiomis aplinkybėmis jie pa
rodys didesnio santūrumo, 
negu parodytų mūsų tauta 
tokiomis pat aplinkybėmis, 
kaip, pavyzdžiui, jei jie su
darinėtų karinius susitari-.

■ mus su kuria šalimi, esan- 
•L Čia prie mūsų sienų.”

'Daleso lūpose tai yra 
reikšmingas pareiškimas, 

> nes mes darome kaip tik 
tai, ko bijo Dalesas. Mes 
sųdarinėjame karinės sa

rtis su Norvegija, kuri 
Lima tokią pat padėtį Ta
bu Sąjungos atžvilgiu, 

:;>kokią Meksika užima Jung
tinių Valstybių atžvilgiu.

Pasirašius Atlanto sutar
tį, pasaulis pasidarė niūre

snis. Tai yra pasaulis, tyčia 
padalintas pusiau. Skirtin
gai nuo Atlanto pakto, pra
eities karinės sąjungos leis
davo palyginti didesnę savo 
dalyviu veiksmu laisvę. At
lanto paktas yra griežtas 
atsitraukimas nuo šios 
praktikos.. Vietoje laisvos 
karinės sąjungos yra pa
saulinė, vieninga, centrali
zuota karinė sistema, kon
troliuojama Vašingtono. 
Visi Anglijos, Prancūzijos, 
Italijos, Portugalijos, Nor
vegijos, Danijos, Olandijos, 
Belgijos., Liuksemburgo, ir 
jų kolonijų bei imperijų ka
riniai organai yra Įėję į 
Jungtinių Valstybių kari
nės organizacijos sudėtį. 
Istorija nežino kitų tokios 
rūšies karinių sistemų.

Paktas centralizuoja Va
karų šalių armijų, laivynų 
ir oro pajėgų kontrolę 
amerikiečiu rankose. Rem
damosi šiuo paktu,greta 
“Maršalo plano” numatytų 
spaudimo priemonių, Jung
tinės Valstybes nustato 
taip pat savo satelitų kari
nių biudžetu dydį. Vaidin- 
damos lemiamą vaidmenį 
nustatant jų karinius biud
žetus ir biudžetines išlai
das, Jungtinės Valstybės 
tampa šalių — sąjungos da
lyvių—ekonomikos vyriau
siuoju arbitru, sąjungos, 
kurios rėmai labai simbol
iškai (naudojamės paties 
pakto formuluote) nustato
mi linija į šiaurę nuo Vėžio 
atogrąžos. 70 divizijų ap
ranga ir apginklavimas, 
numatytas Atlanto pakto, 
kaštuos Amerikos mokes
čių mokėtojams 15 milijar
du doleriu.
ATLANTO PAKTAS— 

GRĖSMĖ TAKAI
Nors Atlanto paktas iš 

pagrindų skiriasi nuo pra
eities karinių sąjungų, ta
čiau juos galima vienu at
žvilgiu sugretinti Tai, iš es
mes. antikominformo pak
tas, panašus į hitlerinį 
“Antikominterno paktą.”

Anglijos užsienio reikalų 
ministras Ernestas Bevi- 
nas, kalbėdamas 1949 metų 
kovo 18 dieną parlamente, 
Atlanto paktą apibūdino ši
taip: “Tai—istorinis įvykis 
ir, be abejo, vienas iš did
žiausiųjų žingsnių visuoti
nės taikos ir saugumo 
kryptimi. Jis reiškia naują 
bendradarbavimo ir tarpu
savio supratimo erą.”

1936 metais nacistinis už
sienio reikalų ministras Ri
bentropas “Antikominter
no pakto” pasirašymo pro
ga pareiškė: “Šio susitari
mo sudarymas yra posūkio 
taškas kovoje visų, kam 
brangi tvarka bei civilizaci
ja ir kas kovoja prieš nai
kinimo jėgas. Šis susitari
mas yra visuotinės 'taikos 
garantija.”

Bevinas apibūdino Atlan
to paktą, kaip galingą ap
sigynimo priemonę, ne 
prieš nieką nenukreiptą, 
kaip sutartį, neturinčią sla
ptų straipsnių. Grafas Cia
no, būdamas fašistinės Ita
lijos užsienio reikalų mini
stru, buvo pareiškęs, kad 
trišalis “Antikominterno 
paktas” nesiekiąs jokių slap
tų tikslų ir nė prieš nieką 
nėra nukreiptas. Jo žod
žiais tariant, šis paktas bu
vęs, įrankis taikos ir civili
zacijos rankose,

(Bus daugiau)

Varšava. — Lenkijos sei
mas vienbalsiai užgyrė nau
ją šaliai konstituciją, tu
rinčią panašumo į Sovietų 
Sąjungos 1936 metų konsti
tuciją.

Užbaiga lietuvių meno 
mokyklos W orcestery

Pernai, kai tik , pasibaigė 
liaudies meno mokykla, skai
čiau korespondencijoje, kad 
veik visi7jaunuoliai, worceste- 
riečius atsisveikinant, grau
džiai verkė. Todėl šį metą ir 
pats nutariau dalyvauti ir vis
ką pam.atyti. t

Sulaukus penktadienio, lie
pos 18-tos, vakare susitarėme 
su draugais Valaičiais ir dar 
prieš astuonias jau buvome 
Olympia parke. Ten radome 
jau gausiai publikos, o iš vi
daus sklido gražiausi lietuviš
kos dainos balsai. Aš dar bis- 
kutį buvau užtrukęs parke. Ir 
kai įėjau svetainėn, tai dide
lis būrys abieju lyčių jaunimo 
puikiausiai dainavo liaudies 
dainas, diriguojant mūsų mie
lai Mildrutei Stensler.

Ir pataikiau kaip tik tuo 
laiku, ,kada ji buvo pačiame 
smagume, įsigilinus diriguoti 
nemažyte savo dainos mylėto
jų šeimą. Jai pianu akompa
navo muzikas B'alevičius. Nie
kelio nepatėmytas, sėdausi 
kamputyje ir atidžiai tėmiju 
dirigentės galvelės, rankelių, 
kojelių žestus.

čia koja smarkiai į grindis 
— trept, galvele tai į vieną, 
tai į kitą pusę — krypt, jos 
dešinėj i rankelė žaibo greitu
mu iškilo į viršų, lyg grasin
dama mokiniams, kad neuž- 
tektinai aukštai iškelia balsus. 
O kairioji rankelė išlėto lei
džiasi žemyn. Čia jau dirigen
tė bara dainininkus už per 
aukštus balsus. O visi choris
tai jos kiekvieną rankos, gal
vos žestą gerai supranta, pa
žįsta. Ir pagal juos kontro
liuoja balsus, todėl ir išeina 
daina šedevras.

Man tebežiūrint į ’jos vik
riai besisukinėjančią gražią 
figūrą, besiklausant žavėjau 
čio, toli sklindančio sidabri
niai lyriško balselio, kuris ai
škiai išsiskyrė iš kitų, užėjo 
noras-ukvata: žaibo greitumu 
nulėkti apsikabinti ją, pabu
čiuoti ir dėkoti, dėkoti jai už 
jos tokį sunkų darbelį, kurį 
sukaitus, lyg peliutė, dirba, 
linksmina liaudį. Dėkoti už 
tokį pasišventimą lietuvių 
liaudies menui. Bet... Kai tik 
ji, užbaigus dirigavimą, pasi
leido su pasveikinimais, spau
džiant ir spaudžiant jos ran
kelę draugams, draugėms, tai 
aš vietoje tebesėdėjau, kaip 
apstulbęs, ir negavau progos 
nei rankelės paspausti.

Užbaigus dainą, prasidėjo 
liaudies šokiai. Jiems vadova
vo jaunasis Merkis iš Phila- 
delphijos, kuris atvyko jau 
mokyklai įpusėjus. Pirmą sa
vaitę šokių mokino Rūta Bell.

Kaip miela, kaip gražu 
žiūrėti į tuos jaunus žmones, 
besilinksminančius, kad ne
junti, kaip greitai prabėga va
landos ir 12-ta jau čia pat; 
reikia skirstytis, eiti į loviš- 
kius pasilsėti.

Visą šventadienį praleido

Vaizdas demokratų plat formos parašymo komisijos susirinkime, Kova buvusi 
ilga ir aštri, kol demokratiški politikieriai susitaikė dėl tokios civilinių teisių progra
mos, kuri pasirodė priimtina ir pietinių valstijų diksikratams.1’•'.......°-

me parke. Tik vakare, dar 
prieš aštuntą, jau visa publika 
ir studentai su visais instru
mentais persikėlėme miestan, 
kur ta pati Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugystė turi nuo
savą namą su erdviomis salė
mis. Ten ir buvo suvaidinta 
ištrauka iš M. Petrausko ope
retės “Birutė.” Estrada buvo 
stebėtinai gražiai įrengta, pa-, 
ruošta. Taip, kad atrodė tik
rai lietuvišku mišku. O pačia
me viduryje degė niekad ne
užgesinama lietuvių stabmel
džių šventa ugnelė, kurią pri
dabojo ir pagalėlius dėjo dvi 
vaidilutės.

Prie ugnelės taip pat dviejų 
vaidilučių vedamas, atėjo ir 
Birutės tėvelis tik vienuose 
baltuose marškiniuose^, viena 
koja sulyg kelio gryna. Kas 
sudarė lygiai tokį vaizdą, kaip 
kada Kristų vedė ant pirmos 
kančios. Juomi buvo Rikar
das Janulis. Kai ant šventos 
ugnelės vienos vaidilutės dėjo 
aukas, tai kitos, po šešias iš 
abiejų estrados pusių, gra- 
žiai eilėje stovėda
mos — su gal iš pušies 
šakelių nupintais dideliais vai-* 
nikais rankose ir vis po dvi 
protarpiais dainuodamos, dvi 
vainikus iškelia aukštai, dvi 
nuleidžia žemai. Taip karto
jo ilgai, kas sudarė labai gra-1 
žų vaizdą.

Visai dramai vadovavo ar
tistas Jonas Valentis iš Brook- 
lyn.o. Po vaidinimo labai aukšl
iai iškeldama balsą, dainavo 
viena solistė, gal ta pati Mild- 
rutė S. Bet nepažinau, nes bu
vo persimainius suknelę.

Na, o sekmadienį studentų 
išleidimui buvo suruošta pui
kūs pietūs. O po pietų per po
rą valandą tęsėsi programė
lė, paaukota studentų atsi
sveikinimui. Kai štai sulau
kiau paties čiukuro, kuris vi
sus, o ypač mane, labai nuste
bino. Kai tik prasidėjo su ge
rais studentams linkėjimais 
atsisveikinimo prakalbėlės iš 
draugų burnų, po svetainę pa
sklido nuoširdūs, jauspiingi 
žodžiai, geriausi linkėjimai 
namo grįžusioms jaunuoliams, 
į vieną minutą svetainėje pa
sikeitė atmosfera. Tik prieš 
minutę visi jaunuoliai buvo 
nusiteikę puikiausiai, linksmi
nosi, kalbėjosi tarp savęs, kiti 
dainavo, dabar jau grabinė 
tyla... Pasigirdo, kūkčiojimas, 
rauda... Apsigrįžtu, kur už 
mano pečių visi jaunuoliai sė
dėjo prie savo stalo, žvilgsnis 
nupuolė ant vienos mergaitės, 
per kurios abu veidelius gau
siai viena kita vydamos rieda 
didelės ašaros... žvelgiu toliau 
— verkia ir boisas jaunuolis... 
Pagaliau žvelgiu1 aplink visą 
stalą ii’ štai matau — verkia 
abiejų lyčių visi jaunuoliai... 
Vienų akys dar tik rasoja; 
kitų jau pilnutėlės ašarų... 
netelpa vokuose, veržiasi 
lauk... ir gausiai rieda ant 

marškinių, ant stalo... Dar kL 
ti, ištvermingesni, * stengiasi 
širdgėlai nepasiduoti, o savo 
vis smarkiau rasojančias akis 
tik rankečėliu tebesišluosto... 
Arba pridengę laiko... Visi 
gailiai verkia. Verkia ko?

Kas jų, jaunutes sielas taip 
sugraudino? Ar jiems gaila 
poros savaičių mokyklos? Ar 
nuoširdžios draugystės ? Ar 
kad mažai išmoko? Ar ver
kia, kad ilgiau nebegalės tęsti 
jiems mylimos mokyklos?

Ne, jie verkia, nes juos su
graudino tik tas, kad x jie čia 
jautėsi savi, — kaip vaikai 
vienos motutės, kaip tikri bro
liai, seserys. Jie verkė todėl, 
kad pamatė, pažino savo se
nesnių brolių, seselių tikrąją 
meilę link jų.

Jie čia buvo suvykę iš kelių 
valstijų, tolimų miestų; gra
žiai pasilinksmino, susipažino, 
susibroliavo. Na, o kas jų lau
kia, kai parvyks namo ? Gal 
jų ne vieno laukia, niūrus, be- 
viltingas pavienio, apart tėve
lių, gyvenimas, be draugų, be 
dainos, be šokių. Ii’ gal dar 
baimė, baimė karo... baimė 
netekti draugo, meilužio, mei
lužės. O labiausia jiems buvo 
gaila motiniškos rankos, kuri 
juos, per porą trumpų savai
čių, taip gražiai, taip rūpes
tingai globojo, prižiūrėjo, 
vaišino.

žiūriu į tuos, raudančius 
jaunuolius, norėtųsi tarti žo
dis: Jaunuoliai, jaunuolės, jum 
labai gaila palikti šitą grąžią 
vietelę, kurioje tiek linksmų 
valandų praleidote. Bet jūs 
dar nežinote, nesuprantate, 
kokis gražus butų šis pasaulis, 
o ypač Amerika, jei ją šian
dien valdytų šitie žmonės, jū
sų draugai, ką čia jums atsi
sveikinimo prakalbėlės pasa
kė, šitie visi, ką čia suėję. 
Jums šiandien nereikėtų gau
sių ašarėlių lieti. Jūs ir namo 
parvykę rastute tokią pat 
priežiūrą, tpkią pat mokyklą, 
tokius pat sporto žaidimus,ir 
tokią pat motinišką priežiūrą, 
ir ’ dar geriau.

Jaunuoliai, aš padariau -pri
žadą; kai tik namo parvyksim 
tai šitas jus gailias ašarėles iš
liesiu' ant balto popierėlio. Te
gu mato ne tiktai vieni wor- 
cesteriečiai, bet tūkstančiai ii' 
kitų jūs tautiečių, gyvenančių 
keliolikoje žemės rutulio kam
pelių, kur tik randasi lie tuvių. 
Lai mato viso pasaulio žmo-> 
nes, kaip gailiai verkia tur
tingiausios šalies Amerikos 
jaunimas. Verkia, belaukiant 
ateities' demokratinės Ameri
kos. z ’ \

Taip man begalvojant, pa/ 
jutau, kad ir mano paties a- 
kys gausiai rasoja. Bet juk 
galiu galvoti, ką tik noriu. 
Nes, manęs čia niekas nepa
žįsta, nežino. Bet tai buvo ma
no klaida. Kaip vėliau paty
riau.

Stebėtini žmonės tie worces- 
teriečiai; stebėtinos mūs-dien- 
raščių “Laisvės“ ir “Vilnies” 
skaitytojų šeimynėlės. Kur 
jie nebūtų, kur nesutiksi, tuoj 
pajunti nuoširdų savąjį žmo
gų, brolį, sesę, savo tautietį. 

I Jau penktas iš eilės metelis,

• ’}■ ■ J" ’■ ■ .>'X • v. ą
kaip jie prisiiria j savo mies
tą meno liaudies mokyklą. Ir 
patalpas^ duoda visai veltui. 
Tai jau'broliškiau ir negali 
būti. Didelė garbė jum, drau
gai — draugės už tai.

Parke įkišu galvą į vieną 
kambarį, kurio durys buvo 
biskutį atviros. Ir štai tik lo- 
vukės, lovukės, gal kokia 15- 
,ką. Kiek čia darbo ?, manau 
sau. O kiek privargsta drau
gai ir jų draugės mieste? 
Kiekvienas savo namuose ap- 
nakvydina po keletą atvyku
sių. Pavyzdžiui, aš pats dvi 
naktis gulėjau pas draugutę 
Mrs. Janulienę. Jos kamba
riuose gulėjome viso aštuo- 
nios dūšios! Aš ir Merkių vi- 
sa šeima iš Philadelphijps. Tai 
puiki šeima. Miela žiūrėti, 
kaip jie gražiai visi sutinka, 
kalbasi, juokauja. Tai pavyz
dys kitiems. t

Pirmininkavo visur draugė 
Sukackienė. '

Susninkų Jurgis.

i ■

{vairios Žinios
Amerika vėl daro 
spaudimą Olandijai

HAGA, V. 17 d. —Olandi
jos laikraščių pranešimu, Va
šingtone pasirašytas susitari-, 
mas, pagal kurį Olandija pri
valo mokėti Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms doleriais už 
visus pristatomus ginklus ir 
maistą Korėjoje esančiam 
olandų batalionui. Spauda 
vieningai įvertina šį susitari
mą kaip naują priemonę, 
skirtą daryti spaudimą Olan
dijai, kuri ir šiaip turi didelį

MAINIERIAI!
JŪSŲ PIKNIKAS

Mainierių piknikas paramai dienraščio Laisves 
įvyks šį sekmadienį,.rugpjūčio (Aug.) 3 d., Shenan
doah srityje, Swank’s Grove, Brandonville, Pa. La
bai graži vieta piknikam.

, šį pikniką rengia šenadorieciai ir kviečia visą 
apylinkę į tą gražų pasilinksminimą. ' » .
Mes matome, kaip visos lietuvių kolonijos rūpi
nasi finansine parama dienraščiui Laisvei. Tad ir 
mes turime prisidėti prie to gražaus reikalo, turime 
paremti savo dienraštį.

Dalyvaudami šiame piknike jūs turėsite malo
naus 'Pasitenkinimo sau ir tuom pačiu kartu parem- 
site Laisvę finansiniai.

Iki malonaus pasimatymo piknike,
RENGĖJAI

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

Apartmentai ir rūmai' su virtuvės privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui.

l/Tf'II CTVC 125 ATLANTIC AVĖ., V IVJmi 1 M Atlantic City, N. J.

Vakacijų rezervavimui telefonas: 
ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.-
Norintieji turėti linksmas vakacijas —' atvažiuokite.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)—Trečiadien., Liepos-July 30, 1952

Valiūtės deficitą.
Laikraštis “De Vaarheid” 

rašo: “Olandai lieja kraują 
Korėjoje už Amerikos intere
sus ir dar turi mokėti auksu 
už savo dalyvavimą JAV pu-

— • MEeje .

Nedarbas Vakarų Berlyne
BERLYNAS, V. 19 d. —-A- 

gentūra ĄDN praneša, kad 
pirmojoje gegužės mėnesio 
pusėje Vakarų Berlyne nete
ko darbo daugiau kaip 6,000 
darbininkų ir tarnautojų. Va
karų Berlyno administracijos 
d mmenimis, gegužės 15 d. 
buvo 292,391 bedarbis. Į šį 
skaičių neįtraukti darbininkai, 
dirbantieji nepilną darbo sa
vaitę ir dalyvaujantieji vie
šuosiuose darbuose. Iš tikrųjų 
bedarbių skaičius Vakarų Ber
lyne yra žymiai didesnis, nes 
kai kurios profesijos Vakarų 
Berlyno administracijos statis
tikoje neįskaitomos.

Vis reikalauja 
baust kun. Johnsoną

Canterbury, Anglija. — 
Tūli anglų konservatoriai 
vėl reikalavo baust čionai- 
tinės katedros kleboną kun. 
Hewlettą Johnsoną dėl to, 
kad jis kaltina aiperikonus 
už ligų bakterijų mėtymą į 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką ir į Kiniją.

! New Delhi, Indija. — In
dijos valdžia stengiasi su- . 
taikyti amerikonus ir Šiau
rinės Korėjos liaudininkus’ 
kas liečia apsikeitimą be
laisviais..



ŽINIOS E LIETUVOS
Respublikinis medžioklės 
ūkio vadovų suvažiavimas

VILNIUS, V. 21 d. — Me
džioklės ūkio valdyboje prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos įvyko respublikinis valsty
binių medžioklės inspektorių 
ir didesniųjų medžiotojų drau
gijų valdybų pirmininkų suva
žiavimas. Suvažiavime buvo 
apsvarstyti medžioklės ūkį ir 
sportinės žūklės išplėtimų lie
piantieji klausimai.

Lietuvos, respubfrkoje yra 
apie 10,000 medžiotojų, šiais 
metais respublikoje sunaikin- 

•į ta apie 150 vilkų ir vienas 
vilkų lizdas sU penkiais vilkiu- 

’ kais Panevėžio rajone. Me
džiotojų kultūriniam ir spor

tiniam lygiui kelti patvirtinta 
techninio minimumo progra-- 

/mk. "■
Prie medžiotojų draugijų 

steigiami sportinės žuvininkys
tės skyriai. Yra išskiriami eže
rai žuvininkystės ūkiui ir 
sportui plėsti, šiuose vandeny
se gegužės mėnesį bus paleis
ta daugiau kaip 15,000 upėta
kių.

Po suvažiavimo dalyviai nu
vyko į Širvintų rajono Verš- 
kainių—Šešuolių draustinį,
kur apžiūrėjo Kertušės ežere, 
ir upėje bebrų veisimosi vie
tas. Prieš trejis metus šioje 
vietoje buvo paleista 25 beb
rai, o šiandien jų priskaitoma 
apie 70. J. Mažuika

' Dvigubai padidintas vasarinių 
kviečių pasėlių plotas

LAZDIJAI, V. 21 d. —šiais 
metais vėlyvas pavasaris 10— 
12 dienų sulaikė lauko dar
bų pradžią. Nepaisant to, ra
jono kolūkiai žymiai anksčiau, 
negu pernai, atliko grūdinių- 
ankštinių kultūrų ir cukrinių 
runkelių sėją/Sparčiais tem
pais toliau sėjami ‘linai ir so
dinamos bulvės bei šakniavai
siai. Tai atlikti padeda toji 
aplinkybė, kad'kolūkiai mak 
simaliai išnaudoja visus savo 
vidinius rezervus, yra gausiai 
apsirūpinę mechanizmais ir 
didelį dirvų plotą yra suarę iš 
rudens.

“Kirsnos”, “Artojo” ir “Au
šros” žemės ūkio artelių kol
ūkiečiai, tiksliai suorganiza
vę darbą, beveik vienu treč
daliu sutrumpino sėjos termi
nus, numatytus darbo planuo
se.

Šiais metais kolūkiai žymiai 
padidina vasarinių kviečių — 
Šios vertingos kultūros — pa
sėlių plotą. Kviečių sėjos pla
ną rajonas viršijo. Palyginti 
su praeitais metais vasarinių 
kviečių pasėlių plotas padi
dintas daugiau kaip dvigubai. 
Visur kviečių sėja atlikta auk
štu agrdtechniniu lygiu. '

Jaunuolė užsimušė 
keistoje nelaimėje

Ant 8 aukštų gyvenamojo 
namo stogo du jaunuoliai fo
tografavo vienas kitą, ban
dydami nuimti paveikslą įdo
mesnėse pozose, įimti paveiks- 
lan dalį scenerijos. Tai dary
damas Louis Martinez, 17 me
tų, užlipo ant čiukurinio lango ' 
(skylight). Langas neatlaikė 
jo 200 svarų svorio, įlūžo. 
Krisdamas suspėjo susigriebti 
ranka lango krašto, ant jo pa
kibo. 5

Tuo tarpu jo fotografuotoji 
mergina klice Beliber, 18 me
tų, nubėgo į žemesnį aukštą 
ir spėjo pasiekti vaikino ko
jas, bandė jį sulaikyti. Ta
čiau jo ranka ilgiau nebeat- 
laikė, jis visu savo kūno svo
riu krito. Nenusilenkdama pa
vojui, mergina nepaleido, tad 
jis ir ją sykiu nutraukė. Mer
gina krito apačion, o jis vir
šun jos. Mergina vietoje mi
rė. O jisai nugabentas į ligo
ninę, pavojingai sužeistas.

Parašais ragins vykdyti 
demokratiją Afrikoje . a

I

Liepos 24-tos vakarą, Hotel 
Theresa, New Yorkę, įvyko 
nepaprasta konferencija. Buvo 
ant greitųjų sušaukta užtarti 
demokratines spėkas Pietų 
Afrikoje. Joje dalyvavo dau
gelis unijų vadų, eilės parap. 
vadai ar atstovai. Taipgi at
stovauta dauguma žymiausių 
miesto sričių-susiedijų. *

Kaipo vieną priemonių vei
kti į Pietų Afrikos valdžią, 
kad valdžia liautųsi persėkio-. 
ti ir kalinti tos šalies kovoto
jus už demokratiją, konferen
cija nusitarė iki rugsėjo 12-tos 
surinkti 100,000 parašų ir 
$5,000 darbui paremti.

Parašų rinkimas taipgi pa
tarnaus kaipo priemonė aiš
kinti visuomenei Pietų Afrikos 
žmonių padėtį ir jų kovas už 
demokratines laisves. Sveti
mieji valdovai, su pagalba 
svetimiesiems tarnaujančių 
praturtėjusių vietinių, nelei
džia šalies liaudžiai pakilti iš 
vergiškų sąlygų, pareiškė kon
ferencija. 
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Tyrinės visuomenei 
darby departmentą

New Yorko valstijos valdi
nė įstaiga esanti ' pasimojusi 
vykdyti tyrinėjimą New Yor
ko miestinio Public Works 
Departmento išmokesčių. Esą 
įtarimų, kad milijoninės su
mos išmokėtos neaiškiai.

Pašaukimai į tyrinėjimą esą 
jau įteikti minėtam depart
mental, taipgi miesto iždinei 
ir budžefo direktoriui, nes tos 
įstaigos rišasi viena su kita. 
Įsakyta pristatyti ir dokumen
tus.

Įdomu, ką visa tai žada? 
Newyorkieciai vieni tikisi žy
mių atradimų, o kiti žiūri ske
ptiškai. Sako: rinkimų metai, 
tad jau katilas pradeda vano
ti puodą. Mat, miestą valdo 
Tammanės demokratai, o val
stiją — republikonai. , Kaipo 
valstijinė, republikonų val
džia turi galią įsakyti bile 'ku
rio miesto valdžiai, ką, jinai 
turi daryti. Gi miesto valdžia, 
kaipo žemesnė, turi guberna
toriaus valdžios įsakų klAusy- 
'ti.

Tuo tarpu, Stebėtojai tikisi 
spektaklio . iš tų tyrinėjimų. 
Ir taip pat spėja, jog po rinki
mų, kaip paprastai, tie spek
takliai miršta naturališka mir
timi, nes abiejų pavtijų valdi
ninkai susitaiko. Susitaiko, jei
gu ne viskame, tai dviejuose 
dalykuose, būtent: kaip surin
kti taksus ir kaip tuos pinigus 
išleisti. O kaip jie išleisti, vėl 
pradeda tyrinėti pirm sekamų 
rinkimų.

Vaizdinė agitacija įmonėje
KLAIPEDA, V. 21 d. —'Ge

ležinkelio mazgo partinė or
ganizacija daug dėmesio ski
ria vaizdinei agitacijai. Pla
katai, šūkiai, sieniniai laikraš
čiai, kovos lapeliai, parodomo
sios ir Garbės lentos padeda 
mpbilizuoti kolektyvą aukš
tiems gamybos rodikliams pa
siekti.

Štai, planinio vagonų remon
to ceche kabo plakatas: “Sįa- 
chan aviniu darbu stiprinki
me taikos visame pasaulyje 
reikalą!” Į .šiuos liepsningus 
žodžius cecho darbininkai re
aguoja kaip į šventą kiekvie
no tarybinio žmogaus pareigą. 
Stojęs stachanovinėn sargy- 
bon tarptautinės darbo žmo
nių šventės — Gegužės Pirmo
sios garbei, šio cecho kolek
tyvas įsipareigojo vagonų re
monto išleidimo planą įvykdy
ti 105 procentais, pagerinant 

- lėšų ir medžiagos taupymą.
Cecho kolektyvas duotąjį žodį 
ištesėjo: balandžio %, mėnesio 
užduotis įvykdyta 106,5 pro
cento, sutaupyta keliolika 
tūkstančių rublių. Tekintojai 
—stachanovininkai Pilibaitis, 
Jakeliūnas, Nazarovas ir kt. 
dienos Išdirbio normą viršija 
pusantro ir daugiau kartų.

Partinė organizacija ateity
je dar plačiau panaudos vaiz
dinę agitaciją. N. Ku|iginA«

Mirė Uršule Čizauskienė
Liepos 18 d. staiga, nuo šir

dies smūgio, mirė Uršulė Či- 
žauskienė-Steponavičiūtė, gy
venusi savo namelyje Rich
mond Hill, N. Y.

Dideliam nuliūdime liko 2 
sūnūs, Juozas su šeima, gyve
na Flushing, N. Y., Jurgis su 
šeima, Massapequa N. Y., 
duktė Aldona ir jos vyras, 
Middletown, N. Y., broliai 
Juozas ir Kazys su šeimomis, 
Cliffside Park, N. J., ir sesuo 
Marijona Samušienė, Lietuvo
je. Taipgi Samušių ir Liubers- 
kių šeimos Woodhaven, N. Y., 
Bruožei, Juozas ir Matas su 
šeimomis, Worcester, Mass., 
ir daugelis giminių bei drau
gu.

Čizauskienė mirė sulaukus 
70 metu amžiaus. Iš Lietuvos 
čyčkų kaimo, Alvito parapi
jos, Vilkaviškio rajono. Į šią 
šalį atvyko 1905 metais į Bal
timore, Md., o už poros metų 
apsigyveno Brooklyn, N. Y.

1909 metais apsivedė su 
Jurgiu čižausku, kuris mirė 
prieš 8 metus.

Uršulė buvo darbšti ir sim
patinga moteris. Ji turėjo 
plačią pažintį ir draugų, ne- 
vien Birooklyne, bet ir visoje 
apylinkėje. Todėl visomis žė- 
labos dienomis šalinsko šer
meninė buvo pilna žmonių, o 
karstas skendo gelių vaini
kuose.

čižauskienė mylėjo drau

Pasveikins sugrįžusį 
išKinijos

Dr. John A. Kingsbury ir jo 
žmona sugrįžo iš užsienio. Jie 
išbuvo kelionėse apie metus 
laiko. Lankėsi Anglijoje, Fran- 
c ū z i j oje, Č e ch osl o vak i j o j e,
Vokietijoje, Tarybų Sąjungo
je, Kinijoje ir daug kur kitur. 
Jis sakė kalbas daugelyje ma
sinių mitingų taikai.

Jį pasitikti, jam pagerbti 
Amerikos-Tarybų Draugingu
mui organizacija bengia masi- 
"hes sutiktuves rugp. 7-tą, Ho
tel Capitol, New Yorke. Dr. 
Kingsbury yra tos organizaci- 
jos visašališkasis' pirmininkas.

Kadangi pobūvis bus ir su 
užkandžiais, tad įžanga $2. 
Rengėjai prašo visus dalyvau
jančius stengtis vietas rezer- 
vuotis iš anksto organizacijos 
raštinėje. Adresas: 114 E. 
32nd St., New Yorke. 

GARSINKITĖS LAISVeJ»

Ponai šnekasi: “Niekur nėra geresnės ir malonesnės 
vietdsĮ kaip mūsų pačių šis užnamis.”

/

govę ir gamtišką panoramą. 
Jos gelių darželio savo gražiu 
įspūdingumu atkreipdavo kie
kvieno praeivio atydą. Uršu
lei mirus, tas žavėjantis vaiz
das to gražaus darželio pasi
keitė. Gėlės subliūško ir jų 
žiedai nulinko, itin liūdinčios, 
netekę savo globėjos.

Palaidota 22 d. liepos Kal
varijos kapinėse, Maspeth, 
N. Y. žėlabos apeigos atsibu
vo Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Mykolas Liųlberskis, 
Brooklyn© Operetės Choro di
rigentą^, parūpino grupę gio- 
dorių, o jų žaVėjančios žėla- 
bai melodijos dar labiau jau
dino artimųjų sielą liūdesiu.

Ant šio šviežiai supilto ka* 
po išaugs Raliuojanti žolė, o 
granito stovyla bus išraiška 
dietos, kurioje amžinai ilsisi 
Uršulė Čižauskięni. čia ret
karčiais atsilankys artimieji, 
prisimint motiną; seserį ir 
draugę.

Laidojimo direktorius P. Šu
linskas, varde Uršulės šeimos, 
pakvietė visus palydovus į 
puošnų restauraną ir pavaiši
no pietumis. Po to skirstėmės 
su gailesčiui prislėgta siela 
dėl Uršulės netikėtos mirties.

C. S.

Laisviečiai reiškiame užuo
jautą velionės Čižauskienes 
šeimai, broliams, giminėms ir 
kitiems artimiesiems.

Laikinai sustabdė 
ardymą projektą
■" Nuomininkams užvedus tei
sminę bylą, laikinai tapo su
stabdytas ardymas buvusių 
veteranams gyventi projektų 
(barakų).

Projektus buvo pradėję nu- 
griaudinėti, kaipo atgyvenu
sius. Tačiau rendauninkai sa
ko, kad miestas anaiptol ne
turi pakankamai namų vi
siems jų reikalingiems. Jie sa
ko, kad jeigu būtų leista tuos 
laikinuosius projektus nu
griauti, minios biednuomenės 
liktųsi visiškai be pastoges.

Tie prasti namukai geriau, 
negu būti visai be namų, nuro
dinėja rendauninkai.

Bylą užvedė Rego Projekto 
Rendauninkų Sąjunga. Jų ad
vokatas Sol Fischer sako, kad 
valdini^ gyvenamiems namams 
autoritetas prižadėjo tų nariu
kų daugiau neliesti iki teismai 
tars galutiną žodį.

Veikia uždėti Davis 
ant baloto

New Yorko biednuomenės 
apgyventame Harleme prasi
dėjo masinis judėjimas uždėti 
ant baloto buvus. Miesto Tary
bos narį, o dabar esantį į- 
kalintą darbininkų vadą ko
munistą Benjamin J. Davis.

Jau antrieji metai, kai Da
vis būna kalėjime. Ne už 
graftą, ne už kokią nors blog- 
darybę, bet už idėjas. Už tas 
idėjas, kurios reikalauja, kad 
eilinio darbo žmogaus ir bied- 
nuorftenės gyvenimas pagerė
tų. ** ‘C

Virš 10,000 tos srities gy
ventojų pasirašė peticijas už 
amnestiją Davisui. Jis buvo 
žmonių labai mylimas už ener
gingą gynimą jų reikalų.

Susiedijos gyventojai dabar 
pradėjo rinkti piliečių para
šus uždėti jį ant baloto. "Nor
maliai parašų reikia 1,500 už
dėti kandidatą į Valstijos Sei- 
rpelį, Jie yra pasimoję surink
ti keleriopai daugiau. Jie turi 
būti įteikti valdinei rinkinių į- 
staigai ne vėliau Lugsėjo 5-tos.

Davisb rėmėjai yra susibū
rę į Freedom Party.

Karštas oras, bet 
darbiečiai veikia

Queens rendauninkai 
kreipėsi į Trumaną

Apie 200 Amerikos piliečių, 
gyvenančių Parkway Village, 
Queens, kreipeisi į prezidentą 
Trumaną su prašymu apsaugo
ti jų namus. Nurodo, kad jo 
įsikišimas reikalingas apsau
goti Amerikos garbę'pasaulio 
akyse.

Parkway Village yra apgy
venta United Nations tarnau
to jais-darbininkais, visokių 
tautų. Ten gyvena ir ameriko
nai. Dabar 15 bankų, esančių 
savininkais tų namų, pareika
lavo mokėti aukštesnes ren- 
das. Tūlais atvejais tie pakėli
mai būtų net 32 nuošimčiai. 
Paliestų 486 šeimas, ameriko
nų ir kitas.

Amerikonai sako, kad jie. 
patys, daugumoje, gautų kitą 
būtą. Bet dauguma kitataučių 
dėl diskriminacijos ir dėl ma
žesnių išteklių kitur buto ne
gautų ir tas darytų mums gė
dą.

Greta politines veiklos, 
darbiečiai yra pasimoję sukel
ti ir finansų, nes be pinigų 
dolerio gadynėje ir krašte ne
toli eisi. Finansinio reikalo di/ 
dėlę dalį jie tikisi išspręsti 
rudenį įvyksiančiu bazaru.

Bazaras įvyks gruodžio ll-« 
15, bet jame parduoti drabu
žiai ir kitkas gaminama dabar. 
Juos gamina savo amato eks
pertai darbiečiai unijistai ir 
darbiečių prieteliai.

Pernai rudenį bazaro pen
kiomis dienomis jį atlankė 
50,000 žmonių. Pernykštis bu
vo septintas metinis. Kas me
tai bazarai didėja. Reiškia, 
šiemet tikimasi virš 50,000 pu
blikos. Tai bent reikia prekių, 
kad kiekvienas atvykęs galė
tų ką nors įsigyti. Dėl to. kar
šta, ar ne, bazaro vadovybė 
jau tarėsi su unijistais dėl 
daiktų bazarui. Su* kitais dar 
tarsis.

Atskiros unijistų grupės 
jau nusistatė kvotas, kiek ko 
pagamins. Tos kvotos tikrai 
įspūdingos. Pavyzdžiui, siuvė
jai pasiskyrė pasiūti 400 plos- 
čių ir jau 200 kabo gatavi? 
Suknelių siuvėjai pažadėjo 
700 suknelių. Skrybėliniai — 
35 tuzinus skrybėlių. B'atsiuf- 
viai — 500 porų čeverykų. 
Mezgėjai pagamins 100 megs- 
tinių kostiumų.

Tai vis dideli darbai, dide
lės dovanos. Bet dar didesnė
mis atrodo vienos rakandų 
šapos pažadas 60 apmuštų ra- 
kandų-baldų. Kailiasiuviai pa
siūs tūkstančių dolerių vertės 
kailinių.

Amalgameitai kriaučiai šie
met pirmu kartu dalyvaus ga
minime bazarui. Darbo pra
džiai ji£ pagamins 100 sporti
nių bruslotų.

žaislų dirbėjai, auksoriai, 
kosmetikų ir visokiausių pre
kių gamintojų grupės dirba 
organizuotai. Ir paskiros šei
mos gamina bazarui.

Sufciedijose klubai ir mote
rų grupės renka atskiras dova
nas, kurias jau dabar surū
šiuoja, sukrauna specialiai 
tam pasamdytame sandėlyje, 
1 E. 4 th St., New Yorke. Gi 
bazaras įvyks ten, kur buvo 
ir praėjusiais metais — St. Ni
cholas Arenoje. D. D.

Ruošia gimimo dienos 
paminėjimus

Nepaprastasis Piliečių Apsi
gynimo Komitetas skelbia, 
jog suplanuota eilė mitingų ir 
bankietų pagerbti darbininkų 
vadovę Elizabeth Gurley 
Flynn jos 62 metų sukakties 
proga.

Flynn yra viena 15-kos da
bar teisiamųjų Foley Square 
teismabutyje. Ga’bi rašytoja 
ir kalbėtoja, kartkartėmis ap- 
keliavuisi visą šalį organizuo
dama pagalbą kitiems buvu
siems persekiojamiems, šioje 
byloje jinai ginasi pati save. 
Ginasi pati save dėl to, kad 
dėl vykdomų persekiojimų da
rosi sunku advokatus gauti. Ir 
taip pat dėl to, kad tūli advo
katai, jeigu ir būtų sutikę dar
bininkų vadų komunistų by
lą imti, reikalavo po $500 už 
dieną. / Flynn pareiškė, kad 
mes po tiek neišgalime mokė
ti, nes teisiamųjų daug. Ji ry
žosi būti savęs gynėju-advo- 
katu. *

Jos pagarbai pramogos į- 
vyks visose miesto apskrityse. 
Komitetas kviečia visus staty
ti tas sueigas pirmiausiomis 
savo kalendoriuje kada.pa
matysite apie-j as pranešimus.

Gaisras sekmadienio rytą 
prikėlė ir išvijo iš buto 20 šei
mų 224 W. 16th St., New Yor
ke. Ugnį pavyko užesinti ir 
gyventojai galėjo sugrįžti į 
aprūkytus, o kai kur ir apsvi
lusius kambarius.

Ruošiasi taikos koncertui 
ir mitingui

New Yorko Taikos Institu
tas ruošiasi turėti didžiulį tai
kos koncertą ir mitingą rug- 
piūčio 19 d., Triborough Sta- 
diume, Randall’s Island. Kvie- 
čia visus šios apylinkės taiką 
mylinčius žmones po atviru 
dangumi koncerte ir mitinge 
dalyvauti.

PRANEŠIMAI
( • I

MONTELLO, MASS.
Metinis piknikas Lietuvių Tautiš

ko namo Parke, Winter St. ir kam
pas Keswick Rd., rengia LLD 6-ta 
kuopa, įvyks rugpiūčio-Aug. 3 d., 
pradžia 1-mą vai po pietų Bus ge
ra muzika, programa, skanūs val
giai ir gėrimai. Gražus pušynas 
praleidimui laiko smagiai. Kvie
čiame visus dalyvauti. (147-148)

I
Prašome įsitėmyti, kad LDD 6- 

tos kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugpiūčio-Aug. 4 
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Taut, 
namo kambariuose. Visi nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime. Išgir
site raportus iš mūsų veiklos.

(147-148)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pus!.—Laisvi (Liberty)-Trečiadien., Liepos-July 30,

Vienuolika asmenų tapo 
sužeisti samdytam limozinui 
susidūrus su taksiku žemutinė
je East Side.

SKELBKITeS LAISVeJE

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MAU» 
ABELNAI PAGELBININKAJ

Sunkiems Fabriko Darbams.
Turi suprasti ir kiek nors kalbėti 

angliškai ir turi būti įsirašę gavi
mui pirmųjų popierių.

6 DIENOS — PRADŽIAI 
$1.12 V? I VALANDĄ

Po 6 mėnesių uždarbys $1.29 į vai 
Kentile, Ine., 99 — 9th St. ^Brook
lyn. (147-151)

EGZAMINU O J AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST, 2-8842

TONY’S y
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkėm

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A.
BUYIĮS

(BUYAUSltAS)

LAIDOTUVIŲ f)
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieni*!* atdaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, . Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-82M




