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KRISLAI
300 metų lietuvių kalbos 

gramatikai.
175 metai laikraščiui.
Mūsų reikalai.
Ap ie karūnacijas.

Rašo R. MIZARA

Prieš keletą savaičių Vil
niaus universiteto, Lietuvos 
sostinėje, buvo atžymėta 300 
metų sukaktis nuo išleidimo 
pirmosios lietuvių kalbos gra- 
nj^tikos.
Ja parašė Danielius Kleinas; 

gramatika buvo išleista 1653 
metais.

Bėgyje 300 metų daug lie
tuvių kalbos gramatikų buvo 
išleista. Mūsų kalba ir rašyba 
žymiai pasikeitė, patobuiėjo, 
tačiau .ji toli gražu dar nėra 
suvienodinta.

Vieni rašo ir taria tuos pa
čius žodžius vienaip, kiti—ki
taip.

★

Kai kurie buvo manę, būk 
“Lietuviu kalbos vadovas,” di- 
pukisku kalbininku sutaisytas, 
padės mūsų rašybą suvieno
dinti, subendrinti. Bet jis ne
padėjo. Atžagariai: tasai “va- 
tfovas” Įnešė daugiau nesusi
pratimu, negu i u buvo pir
miau.

tab* Vienintelis šaltinis, iš kurio 
’amerikiečiai lietuviai tegali 
semtis! pamokų. kaip rašyti, 
yra Lietuvos spauda, Lietuvo
je leidžiama‘literatūra ir kal
bos bei rašybos vadovai.

Bet tasai šaltinis šiuo meti, 
yra nuo mūsų atitvertas didele 
siena,—mažai mes tegauname 
iš Lietuvos spaudos.

★
Montrealyje, Kanadoje* iš- 

eidinėja laikraštis The Gazet
te.

Šį mėnesį The Gazette šven
čia savo 175 metų gyvavimo 
sukaktj. Laikraštis buvo Įkur
tas Prancūzų kalba, bet šian
dien jis eina anglų kalba.

Laikraštį įkūrė spaustuvi
ninkas Fleury Mesplet.

šiaurės Amerikos žemyne 
yra tik vienas laikraštis, se
nesnis už Montrealio The Ga
zette,— The Hartford Cou- 
rant, išeidinėjąs Hartford, 
Conn.

★
MūsAi Laisvė gyvuoja 43 

metusflLr— vadinasi, palyginti 
slu MJ&uuealio laikraščiu, ji 
visiškai jauna.

Beje, šiemet sukakę 35 me
tai, kai Laisvė pradėjo eiti 
dienraščiu.

Šia proga tenka priminti 
gerbiamiesiems skaitytojams, 
kad mūsų vajus dėl sukėlimo 
$8,000 susilpnėjo.

Dėkime pastangų ji grei
čiau baigti,—baigti sėkmingai.

★
Praėjusį antradienį ir tre

čiadienį, beklausant radijo, 
bestebint televiziją, beskai
tant komercinę spaudą apie 
karalienės Elzbietos Il-rosios 
karūnaciją, atrodė, būk karū
nacija vyko ne Ldndone, o 
New Yorke ar Washingtone.

Tiek daug apie tai buvo čia 
prikalbėta ir prirašyta!...

★
ioubar bus kita “karūnaci

ja • birželio 20 d. Washingto- 
nan įsu važiuos grupelė lietu
viškų tautininkų paminėti 
Mindaugo karūnaciją, Įvyku
sią prieš 700 metų.

Teri bus pamaldos bažnyčio
je—ir bedieviai tautininkai 
turės klauptis ir muštis krūti
nėn; bus* eoektailių, bus ban-

1 VISI ANGLU IMPERIJOS 
PREMJERAI GEIDAUJA 
SUEIGOS SU SOVIETAIS
Churchill ragins Eisenhoweri o
į 4-rių Didžiųjų konferencijų

London.—Anglijos prem
jeras Churchillas tarėsi su 
aštuoniu savivadiniu An
glijos imperijos dalių prem
jerais apie reikalą sueigos 
tarp Keturių Didžiųjų — 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Franci jos.

Churchillas ketino ragin
ti prezidentą Eisenhoweri 
ir Francijos premjerą i ne
delsiamą konferenciją su

Amerikonu nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Gynybos 
departmentas trečia dieni 
paskelbė, kad Korėjos kare 
iki šiol jau 135,362 ameri
konai nukentėjo sekamus 
nuostolius-:

Užmušta 24,163, sužeista 
98,322, be žinios dingo bei 
nelaisvėn pakliuvo 12,877.

Per savaitę nuo pirmesnio 
valdinio pranešimo tokie 
amerikonų nuostoliai pa
daugėjo 199.

Sveikatos ministrė stoja 
prieš sveikatos apdraudę

New York.—Oveta Culp 
Hobby’ienė, Jungtinių Vals
tijų sveikatos, apšvietos ir 
gerovės sekretorė (minis
trė) , kalbėjo Ameri k i n ė s 
Gydytojų Draugijos suva
žiavime; smerkė siūlymus 
įvesti privaloma sveikatos 
apdraudą visiems amerikie
čiams.

Hobby’ienė, kaipo gerovės 
sekretorė, yra viršininkė ir 
senatvės apdraudos — So
cial Security. Bet ji krei
vai žiūri Į senatvės pensijų 
Įstatymą.

Eisenhoweris p a s k y r ė 
Hobby’ienę į savo ministrų 
kabinetą todėl, kad jinai, 
būdama “demokratė,” dar
bavosi republikonams per
eituose rinkimuose.

kietas. Visko bus. bet už tai 
kiekvienas turės brangiai su
mokėti.

Beje, tautininkai siuntinėja 
žmonėms laiškus, prašydami 
tam savo bizniui aukų !

Gėda!
★

Prieš 40 metų Smetona ir 
kiti lietuvių tautos priešai, at
simename, buvo užsakę vokie
tį princą Urachą būti Lietu
vos karalium. Urachas pasi
rinko Mindaugo II-rojo vardą. 
Bet Lietuvos žmonės tuos 
smetoniškus planus pasiuntė 
peklon.

Gal tautininkai ir šį įvykį 
iškilmingai atžymės savo šu- 
rum-buriškam baliuje.

Sovietų Sąjunga, kada Trys 
Vakariniai Didieji susi
rinks Bermudoje apie šio 
mėnesio pabaigą.

Sueigos su Sovietų Są
junga taipgi pageidavo In
dijos premjeras Nehru, 
premjerai Kanados, Aus
tralijos, Naujosios Zelan
dijos, Pakistano, Ceilono, 
Pietinės Afrikos ir Pietinės 
Rhodezijos.

Mendės-France žada 
darbuotis už sueigą 
su Sovietu Sąjunga

Paryžius. — Mendes- 
France, skiriamas Franci- 
jos premjeru, sakė šalies 
seimui:

—Jeigu seimas užgirs 
mane kaip premjerą, tai aš 
įteiksiu Trijų Didžiųjų kon
ferencijai Bermudoje aiškų 
planą, kaip užbaigt) karą 
Indo-Kinijoje, ir stengsiuos, 
kad būtų surengta Keturių 
Didžiųjų sueiga su Sovietų 
Sąjunga. (Tie Trys Didie
ji yra prezidentas Eisenho
weris .Anglijos premjeras 
Churchillas ir busimasis 
Franciios premjeras.)

Mendes-France taipgi pa
sižadėjo mažinti ginklavi
mosi išlaidas ir dėti pastan
gas, kad Franciia, vakari
nė Vokietija ir keturi kiti 
vakarų Europos kraštai su
sitelktų v i e n y b ė n pagal 
Amerikos planą (prieš ko
munizmą).

Senatas užgyrė pareiškimą 
prieš Kinijos priėmimą 
į Jungtines Tautas

Washington. — Senatas 
I vienbalsiai užgyrė pareiški- 
• mą, kad Kongresas prie- 
Į šinsis Kinijos Liaudies Res- 
i publikos priėmimui į Jung- 
Į tines Tautas. Aišku, jog ir 
I Kongreso Atstovų Rūmas 
Į užgirs pareiškimą.

Bet tas pareiškimas ne
bus privalomas prezidentui 
Eisenhoweriui kaip įstaty- 

i mas. Jis laikomas tiktai pa-

Partizanai kariauja prieš 
francūzus Laose

Bankgok, Thailand. — 
Pranešama, jog 5,000 gin- 

I kluotų partizanų kariauja 
i prieš francūzus Laose, vie- 
| noje iš Indo-Kinijos provin
cijų. Bet francūzų koman
da slepia tą faktą.

ORAS. — Vidutiniai šilta 
ir būsią lietaus.

Prezidentas Eisenhoweris kalbasi su generolu Mat
thew Ridgway, kurį jis paskyrė ginkluotų jėgų štabo 
pirmininku. Gen. Ridgway pirmiau buvo Šiaurinio 
Atlanto Sąjungos ginkluotų jėgų komandieriumi. Jis 
esąs įsitikinęs, kad Amerika neprivalo atsiskirti nuo 
Anglijos ir kitų kraštu, kaip kad neseniai pasiūlė se
natorius Taftas. Jo nuomonei pritaria ir prezidentas.

Eisenhoweris ketina neužgerint 
komunistų, bet vengt naujo karo

Washington. — Preziden-! kurie galėtų “rizikuot pa
tas Eisenhoweris, kalbėda
mas trečiadienį per televi
ziją ir radiją, pareiškė, jog 
Amerika derybose dėl pa
liaubų Korėjoje neduos 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkams “užgeri n a n č i ų 
nuolaidų... nebus n a u j o 
Miunicho.”

Sykiu prezidentas sakė, 
jog vengs tokių veiksmų,*

Turkija bijo sueigos 
su Sovietų Sąjunga

Ankara, Turkija. — Tur
kų valdžia priešinasi Ketu
rių Didžiųjų konferencijai 
— Amerikos, Anglijos, So
vietų Sąjungos ir Franci
jos. Turkijos valdovai sa
kė atvykusiam Du U e s u i, 
Amerikos valstybės sekre
toriui, kad konferencija su 
Sovietais galėtų nusilpnint 
Atlanto kraštų ginklavimą
si prieš komunizmą.

Paliaubų derybos 
vėl pertrauktos

Korėja, birž. 4.—Ameri
kos generolas Harrison pa
sikalbėjo su Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų generolu 
Nam Il’u ir paskui jiedu 
atidėjo iki šeštadienio to
lesnes derybas dėl paliaubų.

Neoficialiai pranešama, 
kad gen. Nam II “nevisai 
priėmė ir nevisai atmetė 
galutinį Jungtinių TrtJutų 
pasiūlymą” kas liečia apsi
keitimą “nen orinčiais” 
grįžti belaisviais.

Pats amerikinis pasiūly
mas dar tebelaikomas slap
tybėje.

Budapest, Vengrija. — 
Graikija pasirašė vienmeti - 
nę prekybos sutartį su Ven
grija -— apsikeisti dirbi
niais - produktais iki pus
penkto milijono dolerių ver
tės.

sauliniu karu.”
Eisenhoweris tęsė:

■ t . .

“Šiandieninis karas būtų 
per daug baisus., .taigi 
mes nesikarščiuosime, o ir 
savo stiprybe palaikysime, 
darydami viską, kas tik ga
lima, kad apsaugot savo 
tautinius namus nuo ko
munizmo pavojaus.”

Čechoslovakija Įkalino 
10 kaip išdavikus

Praga. — čechoslovakijos 
spauda praneša, jog teis
mas pasiuntė kalėjiman 10 
turtingesnių ūkininkų kaip 
šalies išdaviku. Jie slap
tai persiuntinėjo ameriki
niam radijui vardus Čecho
slovakijos valdininkų. 0 
vadinamas “laisvasis” radi
jas kurstė prieš tuos val
dininkus, kaip “Sovietų įna
gius,” “diktatorius” ir tt.

Izraelio premjeras 
nusileido sionistam

Jeruzalė.—Izraelio prem
jeras David Ben-Gurion at
šaukė savo duotą leidimą 
dainuotų Internacionalą ir 
naudoti raudonąją socialis
tų vėliavą tokiose mokyklo
se, kur mokinių tėvų dau
guma to pageidauja.

Dėl to leidimo buvo pa
sitraukę iš valdžios keturi 
dešinieji ministrai, sionis
tai. Bet kai raudonosios 
vėliavos ir Internacionalo 
leidimas tapo atšauktas, tai 
jie sugrįžo valdžion. Ir .Iz
raelio seimas 72 balsais 
prieš 24 pareiškė pasitikė
jimą šiam Ben-Guriono mi
nistrų kabinetui.

Jeruzalė. — Jordano ara
bų valdžia sutiko tartis su 
Izraeliu, kad sustabdytų 
pasi'eninius susi kirtimus 
tarp arabų ir žydų.

ROSENBERGAI SAKO, PATS VALDŽIOS 
PASIŪLYMAS RODO, KAD ’’JINAI
ABEJOJA APIE MŪSŲ KALTĘ“
Už “bendradarbiavimu” valdžiai 

C- 

ji siūlė dovanot jiems gyvybę
New York. — Julius ir 

Ethelė Rosenbergai, nu- 
smerkti nužudymui elek
tros kedėje, pranešė pasau
liui, kad generalis Jungti
nių V aisti ju pro k u r o r a s 
Herbertas Brownell antra
dienį ragino juos prisipa
žinti kaltais ir jdavinėti val
džiai savo draugus - pažįs
tamus. Už tai Brownell 
žadėjo dovanoti Rosenber- 
gams gyvybę.

Togliatti smerkia 
melagingus Italijos 
valdžios prižadus

Neapolis, Italija. — Dau
giau kaip 75.000 žmonių 
susirinko m i t i n g a n , kur 
Togliatti, Italijos komupis- 

| tų vadovas, kalbėjo apie at
einančius rinkimus.

Togliatti ypač s m erkė 
premjero de Gasperio krikš
čionių demokratu valdžią 
už melagingus prižadus. 
Mat, de Gasperio politikie
riai pasakojo, kad:

Jeigu jie laimės rinkimus, 
tai Amerika užtikrina 
jiems gausingiausią pinigi
ne parama, taip kad skur
džioji pietinė Italija taptų 
“nauja, turtingąja Kalifor
nija.”

Togliatti pareiškė, jog de 
Gasperi ir Amerika “dar
buojasi tiktai karui, ne 
žmonių būklės gerinimui, o 
mes nenorime Amerikos 
įsakymų gaminti daugiau 
patrankų.”

Korėjos liaudininkai 
atlaiko 7 naujai 
laimėtas pozicijas

Korėja, birž. 4. — Ame
rikonu talkininkai, Pietinės Į v 1

i Korėjos tautininkai, karto
tinai atakavo aštuonias po- 

: zicijas, kurias Šiaurinės Ko- 
; rėjos liaudininkai - komu- 
j nistai užėmė rytiniame 
fronte pereitą savaitę. Tei- 

i giama, kad tautininkai at- 
į griebė vieną poziciją, bet 
, liaudininkai atlaiko septy- 
■ nias kitas pozicijas.

Amerikonai, anglai ir 
' turkai atmušinėjo liaudi- 
i ninku atakas vakariniame 
ir viduriniame frontuose.

CHURCHILLO POKAL
BIS SU MALJKU

London.—Anglijos prem- 
; jeras Churchillas ilgokai ta- 
| rėsi su Sovietų ambasado- 
j rium Jokūbu Maliku. Ofi- 
1 daliai dar neskelbiama, ką 
jiedu svarstė, bet supran
tama, jog kalbėjosi apie 
reikalą sušaukti Keturių 
Didžiųjų konferenciją dėl 
santaikos.

Rosenbergai, nu smerkti 
mirt už vadinamą suokal- 
biavimą šnipinėti atomi
nius Amerikos sekretus So
vietams, atmetė valdžios 
pasiūlymą, duota jiem Sing 
Sing kalėjime. Iš savo pu
sės, jie padarė sekamą pa
reiškimu, kurį viešai pa- 
-eklbė Rosenbergų advoka
tas Emanuel Bloch.

PAREIŠKIMAS
Rosenbergai savo pareiš

kime sako:
“Prašydama mus išsiginti 

teisybes, jog esame nekalti, 
pati valdžia prisipa žįsta, 
kad abejoja apie mūsų kal
tę.

“Generalis Jungtinių 
Valstijų prokuroras vakar 
pasiūlė m u m s ‘nuolaidą.’ 
Sakė, kad jeigu bendradar
biautume su valdžia, tai 
būtų dovanota mums gyvy
be.

“Mes nepadėsime apvalyt 
šlykštųjį rekordą, kaip 
klastingai buvome nuteisti 
ir barbariškai nusmerkti.

“Mes iškilmingai pareiš
kiame dabar ir visam lai
kui, .jog net gręsianti mir
ties bausmė negalės mus 
priversti melagingai liudyti 
ir išsižadėti savo teisių kaip 
laisvi amerikiečiai.

“Jeigu mes būsime numa
rinti, tai bus nekaltų žmo
nių nužudymas ir geda 
Jungtinių Valstijų valdžiai.

“Ar mes išliktume gyvi 
ar mirtume ,vis tiek istori
ja užrekorduos. jog mes bu
vome paversti aukomis vie
no iš niekšiškiausių suokal
bių visoje mūsų šalies isto
rijoje.”

Advokatas Bloch daro 
naujus legalius žingsnius, 
kuriais stengiasi apsaugoti 
Rosenbergus nuo elektros 
kėdės.

Amerika atsiuntė Čiangui 
rakietinių lėktuvų

Formoza. — čiang Kai? 
šėkas, kinų tautininkų val
dovas Formozos saloje, tre
čiadienį surengė savo armi
jos paradą, kad pagerbt at
vykusi admirolą Radfordą, 
visų Amerikos karinių šta
bų galvą.

Bemaršuojant čianginin- 
kams, Amerika pristatė 
jiems pirmąją savo rakieti
nių lėktuvų grupe.

Argentina nori prekybos sU 
Sovietų Sąjunga

Maskva.—Argentinai pra
šant prekybos sutarties, 
Sovietų vyriausybė siųs sa
vo delegatus, kad patirtų, 
kokius dalykus galėtų gautj 
iš Argentinos mainais už 
sovietinius produktus.
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REIKŠMINGAS SUSITARIMAS
ŠIOMIS DIENOMIS Washingtone įvyko CIO ir ADF 

vadovų pasitarimas, kuriame buvo prieita svarbaus “su
sipratimo” bei susitarimo. Priimtas “no-raiding” pak
tas, numatytas dvejiems metams. Bet šį paktą, šį susi
tarimą turės užgiiti abiejų organizacijų suvažiavimai, 
įvyksiantieji šiemet. Atrodo, kad jis bus užgintas.

Ką gi reiškia šis “no-raiding” paktas?
Per metų eilę tarp unijų ėjo neoficialus karas. Nuo

lat ir nuolat viena unija puolė kitą, bet puolė ne tiesiogi
niai. Puolė ižubai.

Sakysime, tam tikroje pramonėje bei, paskyrame 
fabrike viena bei kita CIO unija buvo pradėjus orga
nizuoti darbininkus. Ji jau turi suorganizavusi jų tūks
tančius. Na, tuojau, žiūrėk, ADF kuri nors unijų pra
deda kišti ten savo koją, pradeda tos pačios pramonės 
bei fabriko darbininkus traukti pas save. Įvyksta su
sirėmimų, ne kartą net kruvinų.

Kai du pešasi, tai trečias naudojasi. Tuo trečiuoju 
visuomet būva samdytojai.

Toji kova vyko ne tik tarp CIO ir ADF unijų. Daž
nai viena kuri unijų iš CIO bei ADF puolė nepriklauso
mąsias unijas, nepriklausomas nei CIO nei ADF. Tad 
kyla klausimas, ar šis paktas, ar šis susitarimas palies ir 

■ nepriklausomas unijas ?
Tuomet, kai darbo unijos eikvojo energiją tarpsa- 

viniam karui, milijonai ir milijonai neorganizuotų dar
bininkų buvo ir tebėra išlaukyje darbo uniju. Jei ta 
tarpsavinė kova būtų buvusi išvengta, jei energija, kuri 
buvo išleista šiai kovai, būtų buvusi panaudota orga
nizavimui neorganizuotu darbininkų, tai būtų atliktas 
didelis darbas.

šis “no-raiding” paktas ,tenka manyti, pasitarnaus: 
pilnam apvienijimui visų organizuotų Amerikos darbi
ninkų, visų unijistų į vieną sąjungą.

Dėl to jis tenka sveikinti.

Kas Ką Rašo ir Sako
“ZACIRKA”

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Montreal iškė
ma Lietuva giriasi 
žinias iš Lietuvos, 
skelbią nei Liaudies 
nei Laisvė, nei Vilnis, 
kur ji tas žinias ima? 
niuje einančios Tiesos.

Tiesa pilna kritikos
kritikos. Joje keliami visi ne
gerumai ir atvirai kritikuoja
mi. Lietuvoje dabar niekas 
nedangsto blogumų, jie vie
šai žmonėms pasakomi ir nu
rodomos priežastys.

Ar verta tą 'kritiką spaus
dinti mūsų spaudoje? Mums 
atrodo, kad neverta. Ta kri
tika liečia ne mus, o Lietuvos 
žmones. Ju reikalas vanoti 
apsileidėlius, blogdarius ir tt.

Nepriklausoma Lietuva, ta
čiau ir tos kritikos nepaduo
da tvarkoje. Ji pešioja, sudar
ko, padaro tiesiog “zacirką”.

Tikrai taip!
Spaudoje pasirodanti es

minė, teisinga kritika as
mens ar įstaigos veiksmų, 
yra tiek pat teigiama, tiek 
pat konstruktyvi, tiek pat 
naudinga kraštui, kaip ir 
žinia ar straipsnis apie 
žmogaus bei įstaigos atlik
tus nuopelnus. Lietuvos 
spaudoje kritikos yra daug. 
Kardelis ją pešioja, kraipo 
ir sako: žiūrėkit, kaip ten 
kritikuojami žmonės, val
džios pareigūnai. Mes sa
kome: tai yra geras žen-

(Pabaiga)
II

Keli žodžiai apie j
viešbutį “Vilnius”

Tai pirmos kategorijos vieš
butis, stovįs Stalino prospekto 
ir Kapsuko gatvių kampe. Po 
karo iš šio viešbučio buvo likę 
aprūkę sienos. Viskas buvo iš
griauta, išgrobta, išdeginta.

Pamatytumėt koks šiandien 
puikus šis pastatas. Dailus jo 
fasado apipavidalinimas, gra
žu, skoninga, jauku ir jo vi
duje. Sienas puošia brangūs 
paveikslai; koridoriai, salės, 
laiptai iškloti kilimais. Kam
bariai dideli, aukšti, juose yra 
centrinis apšildymas.

šiame viešbutyje, Lietuvos 
Vyriausybės rūpesčiu, aš su 
šeima nemokamai išgyvenau 
mėnesį laiko.

Įdomu pažymėti, kad vieš
butis “Vilnius” turi istorinį 
ryšį su Tarybų Lietuvos įsikū
rimu. 1918-1919 m.m. šiame 
viešbutyje gyveno Kapsukas. 
Čia pat veikė pirmoji Tarybų 
Lietuvos revoliucinė vyriausy
bė.

bilietą ir sėstis

teko nemažai pa- 
skersai ir išilgai 

kur

kartus 
turga- 
didelis 
per iš-

parodo, jog Lietuvoje žmo
nės nepakenčia apsileidėlių. 
Tai reiškia progresą.

NULEIDO SPARNUS
SYNGMAN RHEE buvo bepradedąs kelti didelį 

’ triukšmą dėl to, kam Amerika ir kitos ios talkininkės 
Kopėjoje “nusileidžia komunistams.” Jis buvo pradėjęs 

“grasinti vienaip ir kitaip, bet po keleto dienų aprimo, 
pareikšdamas, bū!: Eisenhovveris jį užtikrinęs, kad Pie
tų Korėja nebus apleista.

Tačiau kiti žinių šaltiniai sako: Svngman Rhee kėlė 
triukšmą prieš karo paliaubas Korėjoje dėl to, kad jį 

‘“Įkvėpė” Amerikos karo treškėjai. Syngman Rhee žino, 
- kad jis, be Amerikos pagalbos, nieko negalėtų padaryti. 
'‘Jis žino: kaip greit karas Korėjoje baigsis (jei jis baig- 
. sis), taip greit patys Pietų Korėjos žmonės jį išvys iš 
yaldžios. Syngman Rhee yra nekenčiamas diktatorius, 
nes jis yra Korėjos liaudies priešas. Jis laikosi valdžio
je tol, kol tęsiasi karas.

Papurkštavęs, paplasnojęs savo sparneliais, Syng
man Rhee juos nuleido ir nutilo.

AMERIKOS KATALIKŲ 
PASTOGĖJE

Marijonų Draugas rašo: 
Pagal naująjį “Catholic Di

rectory” šiuo metu JAV-se 
Aliaskoje ir Havajų • salose 
katalikų skaičius pasiekė 30,- 
425,015. Metų bėgyje katali
kų skaičius paaugo daugiau, 
kaip milionu. Katalikų skai
čius paaugo natūralaus prie- 

■ auglio, imigracijos keliu, be 
j to — per paskutinius 10 me
tų į katalikybę taipgi atsiver
tė 1,071,897 asmenys, šiuo 
metu yra JAV-se penkios ar- 
kidiecezijos, kurios turi dau
giau kaip po milijoną tikin
čiųjų: Chicago — 1,779,324, 
Bostonas — 1,406,136 
Yorkas — 1,319,156, 
delphia — 1,193,869
warkas — 1,094,364. JAV-sc 
yra 189 vyskupai, 25 arkivys
kupijos ir 104 vyskupijos su 
28,386 pasauliečiais kunigais 
ir 16,836 vienuoliais kunigais.x 
Vienuolių broliukų yra 7,823, 
o seselių — 158,946. Vienuo
lių skaičius per metus paaugo 
2,098. JAV-se veikia 71 kuni
gų seminarijos, kuriose studi
juoja 15,434 klierikai. Be to 
dar yra 368 vienuolių kunigų 
seminarijos, į kurias įstojusių 
yra 17,258, taigi iš viso į ku
nigus šiuo metu JAV-se ruo
šiasi 32,692 nauji kandidatai.

Ir ką gi ? Čopo sto- 
kartą parodėme sa- 
Ten teko išbūti 24 
Rytą išėjome pa

po miestelį. Nei

New 
Phila- 
ir Ne-

Presbyterijonai smerkia ragangaudžius
MINNEAPOLYJE, Minnesotos valstijoje, įvyko 

Jungtinių Valstijų prebyterijonų bažnyčios atstovų 165- 
tas eilinis seimas.

Reikšmingas šis seimas tuo, kad jis, tarp kitko, 
..pasmerkė reakciją, siautėjančių mūsų krašte, pasmerkė 
inkvizitorius, puolėjus, persekiotojus nekaltų žmonių .

Presbyterijonu bažnyčios atstovai nepriešingi. kon
gresiniams tyrinėjimams, bet jie priešingi inkvizicijai, 

..-kurią tie tyrinėtojai atlieka. Presbyterijonai nepriešin- 
gi tam, kad esti pašaukti žmonės, pareigūnai į apklau
sinėjimus, bet jie priešingi tam, kad tie pašauktieji tuo
jau tampa be jokio teismo pasmerkti! Jie, po inkvizavi- 

vmo, jau netenka darbų, netenka vretų, kurias turėjo.
■ Presbyterijonu bažnyčios atstovai sako: tyrinėkite, 
bet nepasmerkite žmonių, kol ju teismas nepasmerkia.

Kitais žodžiais: presbyterijonai pasisako prieš ma- 
kartizmą, prieš tą žiaurią taktiką, kuri jau be teismų 
nusmelkė šimtus žymių žmonių.

Kitas svarbus nutarimas: presbyterijonai pasisakė 
prieš segregaciją negrų, prieš pažeminimą negrų tau
tos žmonių. Seimas ragina savo bažnyčios vadovus pa
naikinti segreguotus sinodus, kur jie veikia, dalyvauti 
Mariuose—negrų ir baltu jų—mitinguose, pažmoniuose, 
•pamaldose ir tt.

Jeigu panašiai pasisakytų kitos bažnyčios, — o jos 
turėtų taip pasisakyti,—tai reikštų labai daug.

Deja, kol kas te nėra.

Ar varžomas 
piliečių judėjimas?

Užsienyje jūs kasdien gir
dite pažangos priešų prasima
nymą, jog Tarybų Sąjungoje 
veikiąs toks žvalgybos tinklas, 
kad čia kiekvienas žmogaus 
žingsnis esąs sekamas, kad 
tarybiniam piliečiui nevalia 
laisvai judėti, keltis iš vienos 
vietos į kitą ir 1.1. Dar kelyje 
vis atsirasdavo tokių žmonių, 
kurie mums sakydavo:

—Ką? Jūs norite gyventi 
Vilniuje? Kokie jūs naivūs? 
Ne ten, kur jūs norite, bet ten 
kur bus nurodyta, ten ir gy
vensite.

Įvažiavę i Tarybų Sąjungos 
teritoriją, laukėme tos stro
pios kiekvieno mūsų žingsnio 
kontrolės, 
ty.je vieną 
vo pasus, 
valandas, 
vaikščioti
naktį, nei sekančią dieną nie
kas mus nesulaikė ir nieks ne
reikalavo asmens dokumentų. 

•Nuvykome į Lvovą. Čia apie 
pusdienį laukėme traukinio į 
Vilnių. Lvovas—gražus mies
tas sib gražia, didele geležin
kelio stotimi. Mudu su Jurke
vičių sėdome į troleibusą ir 
nuvažiavome į miesto centrą. 
Retkarčiais vis dėlto žvilgte
rėdavome atgal—ar kas nese
ka? Kokia kvailystė! Niekas 
nekreipė į mus dėmesio, nie
kas mums kelio nepastojo, 
niekas nepaprašė paso paro- 

yti, nors visur ir visiems bu- 
v\> ryšku, kad mes—ne vietos 
gyventojai.

aip iki Vilniaus. Ir Vilniu
je \tas pats visų ‘ gyventojų 
laisvas judėjimas. O Tarybų 
Sąjungos geležinkeliais, turiu 
pabrėžti, žmonių judėjimas 
yra didesnis,.negu Pietų Ame
rikoje. Jei nori važinėti po vi
są plačiąją Tarybų Sąjungos

Tai Rene Meyer, šiomis dienomis rezignavęs iš Fran- 
cūzijos premjero pareigu. Dąr ir šiandien prezidentas 
Aurio! negali sudaryti naujo kabineto. Nežinia, ką 
Francūzija atsiųs Bermūdon j “trijų didžiųjų” konfe- 
ferenciją, kuri, sakoma, Įvyksianti šio mėnesio 21*22 
dienomis. Prezidentas Eisenhower ir premjeras 
Churchill pasiruošę konferencijai, bet francūzai te
beieško premjero, kurį galėtų atsiųsti juos toje kon

ferencijoje atstovauti.

I teritoriją, tereikalinga tik pir 
kti kasoje 
vagoną.

Man jau 
vaikščioti
Vilniaus gatvėmis. Ėjau, 
panorėjau. Mano rūbai ir kai 
kurios manieros mane išdavė 
esant atvykusiu iš svetimos 
šalies. O vis dėlto manęs nie
kas nei pavardės nepaklausė.
Kaip su maistu Vilniuje?

Tarybų Lietuvos priešai už-, 
sienyje kaip įmanydami ban
do apgauti liaudį, sakydami, 
kad Lietuvoje' žmonės stačiai 
badauja ir pan.

Tai biauvus melas! Vilniuje 
yra visko pirktis. Kelis 
aš jau buvau “Halės“ 
vietėje ir mačiau koks 
ten žmonių judėjimas
tisas dienas, šioje turgavietėje 
daugiausia parduodami žemės 
ūkio produktai, kuriuos atve- 

' ža patys valstiečiai ir patys 
j laisvai parduoda. Čia galimą, 
i dabar, žiernęs metu, gauti pir- 
I ktis obuolių, kriaušių ir kitų 
Į vaisių bei daržovių, sviesto, 
sūrio, varškės, medaus, kiau
šinių, lašinių, įvairios mėsos ir 
1.1. Turgavietėje gausu ir pra
moninių prekių, kurios parda
vinėjamos pagal nustatytas 
kainas. Vilniuje tokių turga
viečių yra keletas.

Mieste veikia daugybė dide
lių parduotuvių, vadinamų 
gastronomais, kuriuose yra 
platus produktų asortimentas. 
Duonos parduotuvėse duona, 
riestainiai, bulkutės parduoda
ma pigia kaina ir geros rūšies. 
Veikia taip pat didelės valgy
klos ir užkandinės. Čia visada 
yra nemažas pasirinkimas vi
sokių patiekalų—sriubos, kar
šti bei šalti valgiai.

žodžiu, čia žmonės neblogai 
maitinasi. Miestų aprūpinimas 
produktais jau seniai sutvar
kytas. Ir kasmet čia sumaži
namos kainos, ypač maisto 
produktams.

Su pramoninėmis prekėmis 
—ne kitaip. Užėjau į Vilniaus 
universalinį magaziną (uni- 
vermagą). Tai didelė trijų 
aukštų parduotuvė. Čia jūs 
visko rasite pirktis — nuo a- 
datos iki palto, nuo degtuko 
iki elektrinio šaldytuvo, nuo 
lemputės iki dviračio, moto
ciklo, radijo imtuvo, patefono 
ir akordeono. Didelis čia ba
tų, kaliošų, skrybėlių, baldų, 
indų ir kitų prekių pasirinki
mas. Univermage pirkėjų ju
dėjimas nepaprastai gyvas.
Vilnius—praeities ir 
ateities miestas

Apie Vilnių galima rašyti 
ir nesustoti rašius. Vilnius— 
Lietuvos miestų senelis. Vil
nius—tai mūsų tautos istorija. 
Kur ne pasisuksi—paminklai,
primenantieji žilą senovę, o 
taipogi ir neseną praeitį. Vil
niuje buvo įkurta pirmoji lie
tuviška spaustuvė. Pro Vilnių 
pražygiavo Napoleonas, kuris 
ant savo delno norėjo nusineš
ti tą puikųjį iki šių dienų iš
likusį architektūros pamink
lą—šventos Onos bažnyčią. 
Napoleoną iš Rusų žemių pro 
Vilnių nuvijo garsusis Kutuzo
vas. Ir šiandien dar puikiai iš
rodo tie namai, kuriuose gyve
no Kutuzovas. Senovės paliki
mu yra ir Vilniaus 
puošianti didžiulę 
aikštę, iš kurios 
didžiausia Vilniaus
Stalino prospektas. Už kated
ros — Gedimino kalnas ir 
jau tarybinių žmonių ranko
mis restauruota istorinė Gedi
mino pilis, viršum kurios die
ną ir naktį plevėsuoja raudo
noji vėliava.

Vilnius teisėtai 
savo universitetu, 
stambiu mokslo 
židiniu. Vilniaus
— vienas seniausių visoje Ta
rybų Sąjungoje! Vilniuje gy- 

' veno ir kūrė įžymusis balta- 
i rusių poetas Janka Kupala. 
i Namai, kur gyveno poetas, 
šiandien valstybės saugomi 
kaip istorinis paminklas. Vąl-

stybės taip pat saugomi ir 
daugybė kitų senos praeities 

i paminklų, tame tarpe “Aušros 
| vartai”. Tai perėjimas, pada
lytas 1500 metais pastatyto
je miesto sienoje.

Vilnius įrašė garbingą pus
lapį į netolimos praeities is
toriją: 1918-1919 m. m. čia 
veikė pirmoji Tarybų Lietuvos 
Vyriausybė, kurios pirminin
ku buvo ugningas lietuvių 
tautos kovotojas komunistas 
V. Mickevičius-Kapsukas. Vil
niuje gyveno ir kovojo įžy
musis Dzeržinskis, Eidukevi
čius ir kt. Devynioliktojo am
žiaus pabaigoje Vilnių aplan
kė V. L Leninas. Daug vietų, 
pastatų, susietų su tuometiniu 
laikotarpiu, šiandien yra sau
gomi kaip brangūs istoriniai 
paminklai.

Apie šių dienų Vilnių gali
ma trumpai pasakyti: jis jau 
pakilęs iš griuvėsių. O baisiai 
jis turėjo išrodyti vokiškuo
sius fašistinius okupantus išvi-

jus 1944 metais, kai grįžusieji 
mūsų Vyriausybė rado apie 
50 procentų miesto gyvenamo
jo ploto visiškai sugriauto.

Tačiau, kaip sakėme, Vįjg 
nius jau; pakilo iš pelenų ' 
griuvėsių. Dabar jis stiebia^ 
ir plečiasi, štai Stalino pros
pektas (buv. Gedimino gatvė) 
—plati, graži gatvė, sir dau
gybe atstatytų ir naujai pa
statytų lietuvių savito stiliaus 
pastatų. Kai kurie namai dar 
pastoliuose. Stalino prospekte 
visada gyvas žmonių ir auto
mobilių judėjimas. Praeivio 
dėmesį traukia didingi Lenino 
ii* Černiachovskio paminklai, 
stovį jų vardais pavadintose 
dvejose aikštėse palei Stalino 
prospektą. Greta prospekto 
stovi neseniai pastatjTas “Per
galės” kinoteatro pastatas, 
apipavidalintas kolonomis ir 
stilingais skliautais.'

Pastatų kapitalinė statyba 
ii- remontas Vilniuje vyksta 
nepertraukiamai, netgi ir žie
mą. šios statybos užmojai yra 
milžinįški. Ypatingas dėmesys 
skiriamas butų statybai.

Praeis dar keli metai, ir 
mūsų sostinė pasidarys dar 
puikesnė!

Penktasis “mielaširdingas 
darbas del kūno”

to laiko pagal tą Aktą nu
teistiems darbininku va
dams kelias į laisvę beliko 
prašymas, kad prezidentas 
paskelbtų jiems amnestiją.

3)
4)

priimti.
sušelpti ir

aplankyti.

Aš 
šiuo

Komitetas išleido nepa
prastai įdomų aplinkraštį. 
Jame randame vardus ir 
pavardes keleto šimtų žy
miausiu amerikiečiu, kurie 
yra pasisakę už amnestiją 
politiniams kalimams. Jie 
yra padėję savo parašus 
rezoliucija už amnestiją. 
Tame sąraše užtinka m e 
vardus ir pavardes gydytoji 
jų, profesorių, artistų}, dv<u 
sininkų, mokslininkų, dar
bo unijų vadų; advokatų. 
Jie pareina iš visų šalies 
valstijų, nuo Maine iki Ca- 
liforųijos.

Štai proga kiekvienam 
gyvenime, praktikoje pri
taikyti Penktąjį “mielašir- 
dingų darbų dėl kūno” pri
sakymą. Salietis

New York. — Įsiveržęs 
plėšikas nudūrė vargingą 
85 metų našlę Anna Levy.

Parašai

katedra, 
Gedimino 
prasideda 

gatvė—

didžiuojasi 
šiuo senu ir 
bei kultūros 
universitetas

Nesvarbu, kas išgalvojo 
i r suf o rniavo “sep t y n i u s 
mielaširdingus dai'bus dėl 
kūno,” bet jie geri ir nau
dingi. Jie geri tiek tikin
tiems, tiek laisvamaniams. 
Jie kilę iš gyvenimo ir sie
jasi su gyvenimu.

Štai tie darbai:
1) Alkaną papenėti.
2) Trokštantį pagirdyti.

Nuogą pridengti.
Pakeleivingą į s a v o 
namus 
Kalinį 
pirkti. 
Ligonį
Numirusį palaidoti.
noriu visų atkreipti 

tarpu dėmesį į Penk
tąjį darbą. Juo toliau, juo
labiau reakcija siautėja, 
tuo svarbesnis jis darosi 
Amerikos žmonėms. Beveik 
kasdien auga politinių kali
nių armija. Jais rūpintis, 
juos sušelpti ir išlaisvinti 
darosi reikalu kiekvieno su- 
sipratusio ir padoraus žmo
gaus.

Štai pradedama kampani
ja už amnestiją politiniams 
kaliniams. Priimamos re
zoliucijos ir renkami para
šai už amnestiją,
su prašymu bus pasiųsti 
tiesiai prezidentui Eisen- 
howeriui. Jis gali paskelb
ti amnestiją ir visus politi
nius kalinius išleisti lais
vėn. Ypatingai kreipiamas 
dėmesys į amnestiją dėl 
vienuolikos komunistų va
dų, nuteistų ilgiems me
tams kalėti pagal Smith o 
Aktą.

Kampaniją veda jau se
nokai susiorganizavęs pla
tus bepartinis National 
Committee to Win Amnes
ty for Stųith Act Victims, 
kurio raštinė yra New Yor
ke, 667 Madison Ave. Ko
miteto pirmininku yra ge
rai pasižymėjęs visuomeni
ninkas Dr. Edward Barsky.

Kampanija • už politinių 
kalinių paliuosavimą prasi
dėjo birželio 4 d. ir tęsis iki 
liepos 4 dienos. Komiteto 
pirmininkas Dr. Barsky 
primena, kad birželio 4 d. 
suėjo lygiai dveji metai, kai 
šalies Aukščiausias Teis
mas tą nelemtą Smith Ak
tą pripažino suderinimu su 
šalies konstitucija, tai yra, 
pripažino jį tiesotu. Nuo

Cedric Belfrage, savait
raščio “National Guar
dian” redaktorius, išvež
tas i Ellis Island ir laiko
mas deportavimui Į Ang
liją. Mat, jis savo raštuo
se smarkiai pasmerkė 
McCarthy ir jo visą veik
lą. Savaitraščio leidėjai 
sako, jog persekiojinr^Rr> 
Belfrage reiškia persekio
jimą spaudos. Todėl liel- 
frage apgynimu yra susi
rūpinusios darbininkiškos 
ir liberališkos organizaci

jos.

2 pusi.-Laisvi (Liberty)-Penktadien., Birželio-June 5, 1953



BROOKLYNO TILTAS BUVO APŠAUKTAS SAPNU’ IŠ ISTORIJOS
Prieš 70 metų pasta

tytas, kabamasis “Brooklyn 
Bridge tiltas tebėra beveik 
gyvoji mokslo knyga, kaip 
reikia tiltus statyti,” sako 
garsusis šiandieninis tiltų 
inžinierius D. B. Steinman.

Bet anų laikų “galvočiai” 
Brooklyne ir New Yorke 
karštai kovojo prieš to tilto 
planus; vadino juos “neį
vykdomais sapnais.” Poli
tikieriai šaukė newyorkie- 
čius ir brooklyniečius “ne- 
mėtyt balon pinigų.”

Brooklyno tiltą suplana
vo ateivis vokietis inžinie
rius John Roebling, o pla

taus įvykdė jo sūnus Wash
ington A. Roebling, jau 
Amerikoje išėjęs inžinie
riaus mokslą.

Kuomet 1878 metais bu
vo jau atlikti kebliausi tilte 
statybos darbai, tai pati 
New Yorko miesto taryba 
pasmerkė tiltą, sakydama:

—Tai būtu kriminalinis 
nusidėjimas daugiau pini
gų eikvoti tam pastatui; 
kurį teismai tikrai įsakys 
nugriauti, jeigu vėjai nesu
naikins jo.

Buvo daug “Tamošių ne- 
vierninkų.” O vietinis isto
rikas Prime sakė:

—Pervažai (persikėlimo 
laivai) per East upę tarp 
Brooklvno ir New Yorko 
taip gerai veikia, kad tiltas 
tiktai užrioglins kelią per- 
važams.

Daugiau kaip per 200 me
tų vienintelis susisiekimas 
tarp New Yorko ir Brook
lyno buvo pervažas (ferry). 
O žiemos laiku persikelti 
pervažų per East upę tek
davo sugaišti net kelias va
landas.
Tiltas sujungė Brooklyną 

ir New Yorka i viena 
didmiestį

Kuomet Brooklyno tiltas 
buvo atidarytas 1883 metų 
gegužės 24 d., tai New Yor- 
kas ir Brooklynas buvo dar 
visai atskiri miestai; vie
nas ir kitas turėjo savus 
majorus. New Yorkas bu
vo daug skaitlingesnis gy
ventojais.

Brooklyne tada gyveno 
apie 567,000 žmonių;

Tilto atidarymas paska
tino vis daugiau žmonių ap
sigyventi Brooklyne. Su
bendrino abiejų miestų gy
ventojus, taip kad už 15 
metų po tilto atidarymo jau 
ir susijungė New Yorkas- 
Manhattan su Brooklynu į 
vieną Didįjį New Yorka, 
su tuo pačiu majoru ir vie
na bendra miesto taryba.

Brooklynas dabar turi 2 
milijonus, 700 tūkstančių 
gyventojų, o New Yorkas 
(Manhattan) — 1 milijoną, 
890 tūkstančių. Kitos da
bartinės Didžiojo New Yor
ko .dalys yra: Bronx, 
Queens ir Richmond (Sta
ten Island).
Per išgąstį, kad tiltas “su- 
tažęs,” sutrėkšta 12 žmonių 

v Po tilto atidarymo dar 
abejota apie jo stiprumą. 
Už šešių dienų todėl pa
šaukta kuopa kareivių, apie 
250 vyrų, ir duota jiems ko
manda — koja kojon, su
tartinai per tiltą eiti. Toks 

; ėjimas galėtų įsiūbuoti ir 
j sulaužyti silpnesnį tiltą, 
i Bet Brooklyno tiltas leng
vai išlaikė bandymą.

Kuomet kareiviai sutar
tinai marša vo per Brookly
no tiltą, tačiau, kažin kas 
pleptelėjo, kad tiltas “lūž
ta” ar “lūš.” Kilo išgąstis 
tarp susirinkusių ant tilto 
žmonių. Viena moteris su
spiegė, griūdama žemyn 
nuo medinių prietikės laip
tų New Yorko pusėje. Ki
ti persigando ir metėsi bėg
ti vieni per kitų galvas. 
Taip ir buvo mirtinai su
trėkšta bei sumindžiota 12 
žmonių. Kelios dešimtys ki
tu sužeista, v

Miesto komisionieriaus 
išgąstis be reikalo

Du iš keturiu milžinišku 
lynų* ant kurių kabo Brook
lyno tiltas, 1922 metais 
truktelėjo truputį žemyn 
New Yorko pusėje. Dėl to 
nusigando Grover Whalen, 
tuometinis miesto pastatų 
komisionierius, ir laikinai 
uždarė' sunkiajai važiuotei 
tiltą kaip “pav o j i n g ą. ” 
Whalenas pasakojo, būk tie 
lynai, sudaryti iš daugybės 
plieno vielų, “išsprūdę iš 
savo balnų.” Bet pasirodė, 
jog Whalenas klydo.

Dabar žodis apie tuos 
“balnus.” Taip yra vadi
nami blokai viršuje tilto 
bokštu. Per blokus-balnus 
pervesti Ivnai, ant kuriu 
tiltas kabo. Blokai buvo 
taip įtaisyti, kad galėtų 
truputį slinktelėt vienon 
bei kiton pusėn, kuomet vė
jas šiek tiek pajudina bokš
tus. Bet lynų balnai-blokai 
per ilgą laiką priskretę, 
jau nejudėjo, o 1922 metais 
netikėtai atsiliuosavo ir 
truktelėjo taip, kad tilto 
lynai atėjo į balansuotą sa
vo vietą. Taigi tiltas nesu
gedo, bet pasiekė pilnatinio 
stiprumo. Tačiau miesto 
komisionierius Whalenas to 
nesuprato, iki inžinieriai 
patikrino ir surado, kad 
tiltas gali dar daug dau
giau atlaikyti.

Taigi ir vėl buvo, be jo
kių pataisymų, atidarytas 
auto - sunkvežimiams ir 
miestiniams trauk i n i a m s 
(“eleveiteriams”).

šešių linijų kelias 
automobiliams

Tik pastaruoju laiku 
miesto valdyba nutarė ne
leisti traukiniams per til
tą važiuoti. Dabar jis per
taisomas taip, kad būtų še
ši keliai automobiliams — 
trys vienon pusėn ir trys 
kiton. Tuomet Brooklyno 
tiltu galės pervažiuoti 70,- 
000 ar daugiau automobilių 
per dieną.
Kaip Brooklyno tilto 
inžinieriai pamokino 
kitus tiltų state jus

Roeblingai, Brooklyno til
to planuotojai ir statėjai, 
padarė eilę atradimų, iš ku
rių turėjo pasimokinti ir 
kiti kabamųjų tiltų inžinie
riai.

Pirm Roeblingų buvo 
manoma, kad iš paprastų 
plieno vielų padaryti lynai 
esą geri kabamam tiltui at
laikyti per neribotą laiko
tarpį.

Roeblingai surado, kad j smarkesnis vėjas suardyti, 
plieno vielos turi būti gal-' Nes jeigu tilto bokštai, pa- 
vanizuotos, tai yra cinko| laikantieji kabamojo tilto 
plėve aptrauktos, norint, I lynus, būna ir gana stiprūs, 
kad lynai nerūdytų. ! vis tiek smarkus vėjas bent

Tūli tiltų inžinieriai pas- i biskį juos pasiūbuoja, 
kui nepaisė šio atradimo, ir 
apsigavo. Statydami kaba-į 
mąjį Williamsburgo tiltą 
20 metų vėliau, jie naudojo 
lynus, pagamintus iš pa
prastų plieno vielų, ir tiki 
aptraukė lynus storu sma-1 tiltą, 2,800 pėdų ilgio, vir.^J vadas, 
luotu audeklu.
nai rūdijo ir gedo, taip kad | suardė vėjas, pūtęs 42 seniai. Jis gimė 1162 
prisiėjo juos panaujinti.

Brooklyno tilto lynų ga- \ 
lai pritvirtinti prie stambių ; 
geležinių inkarų, įmūrytų į! 
cementinius blokus, ir ge-1 
rai laikosi. Bet vėlesnieji ' 
kitų kabamųjų tiltų inžinie-1 

‘ riai užmiršo šią Roeblingų ■ 
duotą pamoką — jie įmūri- 
no lynų galus tiesiog į ce
mentinius blokus. Tad ly-; 
nu galai rūdijo, ir tiltai i 
griuvo.

Roeblingai surado, jog 
kabamieji tiltai turi būti 
drūtai ir gana standžiai 
statomi ,nes kitaip juos gali

tais. '
Panašiu nelaimiu 
ir ] 
tiltams.

Tik po tų nelaimių nau
jieji inžinieriai jau v; 
Roeblingų pamokas apie 
stiprumo reikalą tokiems ■ fija 
tiltams. s

“Taigi šis Brooklyno til
tas pamokino visą pasaulį, 
kaip reikia statyt didžiuo
sius kabamuosius tiltus,” 
sako prof. Steinmanas, įžy
musis amerikinis tiltu inži
nierius. N. M.

Kaip anglai rūpinasi paukščiais
Pietinėje Anglijoje euro- 

piški paukščiai, vadinami 
avocet, su ilgais, juodais, į 
viršų užriestais snapais, il
gomis kojomis, plėviuoto- 
mis letenomis, skaisčiai bal
tomis ir juodomis plunks
nomis, veisiasi tik Hever- 
gate saloje. Jie į minėtą 
salą po šimto metų parlė
kė mažu pulkeliu, 1947 me
tais.

Kur tie paukščiai gyve
no per tą visą laiką, pra
nešimas niekas nesako. Jie 
yra per liemenį tik pem- 

.pės didumo.
Nuo 1947 metu 20 veis

liniu porų yra sistematiš- 
kai saugojami The Royal 
Society for Protection of 
Birds, kuri nupirko tą visą 
žemę ir jos apylinkę ir pa
vertė ją i avocetų auklėtu- 
vę.

Šių metų pradžioje, va
sario mėn., tą visą apylin
kę potviniai apsėmė vande
niu iki 7 pėdų gylio, nes 
buvo pramušta apsaugos 
jūrų siena šešiose vietose, 
bet kada maišais su smėliu 
užkimšo tas skyles, tai kito
mis vietomis (šliūžėmis) 
vanduo pradėjo grįžti į jū
ras. Natūrališkai iš ten 
vanduo būtų išėjęs tik apie 
vidurį gegužės mėn., bet 
jau būtų buvę per vėlu 
tiems paukščiams sukti liz
dus ant sausos žemės ir pe
rėti paukščiukus.

vTad draugija sustatė 6 
pumpas ir pumpavo laukan 
vandenį po du milijonus ga
lionų kasdien, o jo. ten bu
vo likę 33 milijonai galio
nų.

Lietuvos atpaukštinimas
Tas parodo, kaip anglai, 

aiškiau sakant, jų zoolo
gai - gamtininkai, stengiasi 
apsaugoti paukščius, kad 
jie neišnyktų. Bet kada 
Tarybinės Lietuvos zoolo
gai užvedė vajų už atpaukš- 
tinimą miškų, vandenų, pie
vų ir sausžemių, tai tūli 
kryžiokai plačiai išsišiepė 
pajuokti juos, sakydami:

Vėlesnieji inžinieriai at
metė šią Roeblingų pamo
ką; pasakojo, kad geriau 
tinką lengvai -pastatyti, 
lankstūs tiltai.
lengvai pastatytą kabamąjį Į kados nebuvo darbo žmonių '

Bet šie ly-1 Tacoma Narrows vandens, 1 - čingis Khana: 

lias per valandą, 1940 1227 metais.
Tiltas visai susmuko.! monso]u (totorių) tautos ! Ramiojo Vandenyno, 

atsitiko ; j ' * ’ " •

kitiems lengvos statybom 
■ < 1 c< * ■

nukariavę
yk(To i°^s kitas žmogus nenuka

riavo. Čingis Khano impe- 
tęsėsi nuoi Ramiojo 

Vandenyno iki centralinės I e e
Europos, nuo Baikalo Sibi
re iki Persijos Užlajos. Jo 
armija buvo užgulus ir Lie
tuvos valdomuosius plotus.

Dažniausiai 'mes skaito
me apie Čingis Khaną kai
po baisų žiaurūną. Tiesa, 
kad jis buvo žiaurus,- kad 
jo armija viską naikino. 
Bet tuo pat laiku jis buvo 
ir labai gudrus. Žiaurūs 
tais laikais buvo visi valdo
vai . Žiaurūs buvo karaliai 
ir karo vadai. Žiaurūs bu
vo ir religijos skleidėjai. 
Kas nežino, kaip katalikų 
tikėjimo skleidėjai žiauriai 
naikino “eretikus”? Kas 
nežino apie žiauriąją Ispa
nijos inkviziciją, kur į 
trumpą laiką buvo sude
ginta virš 32,000 žmonių !

Čingi Khano pavardė bu
vo Timudjin, kas jų kalbo
je reiškė: “Geriausias Me
talas.” Čirlgis Khanu arba

“Žiūrėkite, ir jie kuo nors 
darbuojasi.”

Tačiaus Lietuvoje užves
tas atpankštinimo v a j u s 
gavo geras pasekmes. Da
bar miškuose jau yra dau
giau jarūbų, kurtinių, te- 
tervu ir kitu, bei sausžemio V 4. 1

Kaip jau esame skaitę iš 
Lietuvos laikraščių prane
šimus, tai Lietuvoje lauki
nės pilkosios žąsys neperė
jo per 150 metų. Dabar jos 
jau atsirado, kuomet jų gy
venimui sąlygos pasidarė 
prielankios. O jos, kaip 
pranešimai sako, labai len
gva prijaukinti prie nami
niu žasu, kas suteikia 
paukščių ūkiui gerą para
ma, v

Voverys ir paukščiai
Vienas dalykėlis man nė- 

rax aiškus. Kodėl Lietuvos 
gamtininkai draudžia šau
dyti voveris, kuomet jie ve
da vajų apsaugoti paukš
čius? Juk voveris yra di
džiausias paukščių priešas!

Šiaurinės Amerikos va
karinės valstijos duoda do
vanas už šaudymą rudųjų 
voverių, nes jos be pasigai
lėjimo naikina paukščių liz
dus, kiaušinius ir mažiu
ku sy

Pilkoji voveris nė kiek 
negeresnė už rudąją. Man 
teko matyt Rego Parke, N. 
Y., vieno žmogaus padary
tą špokydę dviejų aukštų, 
tai tikras špokų palociukas, 
bet jis iškeltas ant stiebo, 
kaip ant šienviržės, o per 
jos vidurį užmauta blekė 
(skarda) pavidale skrybė
lės. Kai paklausiau, kam 
ten ta “skrybėlė” reikalin
ga ,tai jis man atsakė, kad 
neįliptų voverys: jei jos ten 
nebūtų, voveris užlipus iš 
visko padarytų košę!

Kalbant apie paukščius,— 
jie pradėjo vystyti’s iš drie
žų 200 milijonų metų at
gal. Bronx Parke, New 
Yorke, mačiau paveikslą, 
parodantį, kaip jie laipsniš-

Rašo I). M. šolomskas 
vaujami mongolai laimėjo.

i Visi kiti kunigaikščiai arba 
-! Dažnai matome spaudoje I ^uvo sunaikinti, arba tuiė- 
Čingis (Ginghis) Khano pasiduoti jo komandai., 
vardą. Ypatingai darbo ' J a(^a Timudjmas^ (Čingis 
žmonių priešai gretina dar
bininkų vadus su čingis1 

Bet taip’! Khanu, nors pastarasis nie-1

KAS BUVO GARSUSIS 
ČINGIS KHANAS?

gyveno'

Jis buvo : bs buvo

jo vadovystėje 
tiek daug buvo

kad jie tiek daug grobio ten Čingis 
gaus, kad kiekvienas mon- 

Kha Khanu jis pavadintas golas, greta arklio^ ant ku
rio jis joja ,dar ant dviejų 
kitų turės grobį nešti sau į 
namus.

1219 metais pradėjo karą 
nukariavimui K h war i s m o 
valstybės. Mūšiai buvo la
bai dideli ir žiaurūs. Sa
koma, kad vien tik viename 
mieste' mongolai išžudė 160,- 
000 žmonių. Miestai buvo 
paversti griuvėsiais. . Kul
tūros centrai išnaikinti. Ir 
mongolų jėgos iš Khwaris- 
mo ir Persijos, per Kauka
zą ir Kubanę, 1223 metais 
įsiveržė į pietinę Rusiją.

Rusijoje' buvo daug at-, 
skirų valstybėlių; jų valdo-

karinių vadų nutarimu 
1206 metais, kas reiškė: 
“Didžiai Galingas Valdo
vas,” “Didysis Valdovas,” 
“Didysis Khanas,” gi kinai 
tą pavadinimą i š v e r t ė : 
“Dangaus Sūnus” arba “Di
delis Debesis.”
Jo tėvą nužudė; Khanas 

buvo vergas
Toje gadynėje ėjo žiau

rios kovos tarpe nedidelių 
valdovų visame pasaulyje. 
Naikino viens kita kuni
gaikščiai ir mongolų tar
pe. Čingis Khano tėvą nu
žudė jo priešai. Čingis 
Khanas buvo patekęs j tėvo i vai-kunigaikščiai vienas su 
priešų nelaisvę, kur jis_ jš- i kitu nesutik0. Tačiau, ar- 
buvo-trejus metus. Rekežiu t^jant bendram pavojui, 
buvo prikaustyta t prie jo 3auge]įs jų apsivienijo ir 
kaklo sunki kaladė, kad ne-1 : -i L LAJ J U Į JI 1VO 
pabėgtų, ir vergo padėtyje j torjus). Bet, 
3 metus jis dirbo kalvėje.

Tolimesniu niovvniu dė
ka,' Timudjin pasiliuosavo 
iš” vergijos, pasižymėjo per
galėtojų tarpe ir iškilo į ne
girdėto gabumto vadus.
čingis Khano nukariavimai

Mongolų tautos žmonės 
gyveno dabartinėje Mongo
lijoje, taipgi Sibire išilgai 
Amūro 
patsai Čingis Khanas gimęs 
Sibire, į rytus nuo Baika
lo ežero.

Buvo daug atskirų mon
golų valdovų; kiekvienas 
siekė daugiau valdyti—jie 
savo tarpe mušėsi. Žiaurio
je kovoje Timudjino> vado-

kaklo sunki kaladė, kad ne- | į§sįojo prieš mongolus (to- 
, besiartinant 

' susidūrimui, rusų valdovai 
i susipyko, ir 1223 metais 
mongolai laimėjo mūšį prie 
K alka upės, netoli Azovo 
Jūros. Bet staigiai ir mon- 

Į golai grįžo atgal. Kaip va

akoma, kad

nui artinosi mirtis, tai jis 
šaukė visus savo sūnus ir | 
armijos vadus pas save.
Apie čingis Khano asmenį

Čingis Khanas buvo, aukš- i 
tas. Mirė, būdamas 65 me
tų ; iki pat mirties buvo. 
stiprus. Persai rašytojai jį 
apibūdino, kad vaikščiojo, 
kaip meška; buvo gudrus,

Khanas) paskelbė, kad visi 
i jo valstybėje gyventojai yra 
viena tauta — mongolai, 
kas reiškia, “pergalėtojai.” 
Ir pradėjo karus nukariavi
mui kaimyninių valstybių.

, nuo 
Amūro upės iki Didžiosios 
Kinų Sienos. Po mongolų 
smūgiais buvo parblokšta 

kariniame Sibire. 1211 me
tais čingis Khanas pradėjo 
karą prieš Kiniją. Karas 
tęsėsi ]>er 16 metų, kol nu-1 sa>

upės. Ilgai mongolai nega
lėjo įveikti kinų miestų, 
kurie buvo’ apsupti 20 pėdų 
storumo mūro sienomis. Bet 
vėliau pasigamino mašinas 
sienų išlaužymui .

kad tarpe Viduržemio, Juo
dųjų, Kaspijos, Aralo jūrų 
ir Persijos Užlajos yra 
stambios Chulagidų vals
tybės, kurių tarpe labai 
aukštai kultūriniai iškilusi 
Khwa'rismo valstybė su cen
trais Samarkande,' Gugan- 
džoje ir Chiwoje, kur mies
tai, palociai, šilkas, sida
bras, g r a ž ū s įdrėkinami 
laukai ir pievos, — tai jis 
nusprendė tuos plotus už
kariauti. Pasakė savo va
dams ir mongolų kariams. 
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kaip lapė; žiaurus, kaip ti
gras; pakantrus, kaip ku
pranugaris, duosnus paklus
niems, mokąs įtikinti vadus

Mongolai buvo klajokliai 
—galvijų ir arklių auginto
jai. Jie savo tėvynėje ne
turėjo miestų ir jų neap
kentė. Visi, kaip vyrai, 

i taip ir moterys, nuo jaunų 
! dienų gerai jodinėjo ir iš 
saidoku šaudė, c

Čingis Khanas organiza
vo armiją taip: Dešimt 
mongolų renka savo vadą. 
Dešimt grupių po to sudaro 
šimto kariu buri; dešimts' 
šimtų. —tūkstančio būrį; 
dešimt tūkstančiu — “tam- 

n
Pradedant su šimto būriu, 

visiems skaitlingesn i ems 
būriams komandieriai ski
riami. Disciplina buvo ge
ležinė . Apie mongolų gy
venimą ,papročius, dainas, 
karo taktiką pakalbėsime 
kita karta.

čingis Khanas buvo be
raštis. Jis tikėjo į burtus. 
Vedė už žmoną jaunystėje 
Bourtai, su kuria turėjo ke
turis sūnus. Nors turėjo ir 
kitas pačias, bet su Bourtai 
per 50 metų gyveno ir vi
sada jos išklausydavo.

Vyriausias sūnus Džuči 
buvo gabus karvedys, bet 
už nepaklusnumą tėvui Čin- 
Khanas pasiuntė slaptus sa
vo žmones ir sūnų nudėjo, 

i Antras sūnus buvo Džiga- 
tai, trečias Ogotai, kurį 

pasirinko 
Ketvirtas 

Khanas

susišaukė 
pasakė: 

tarpe po

buvo Tuli-Khan.
Pirm mirties 

sūnus ir jiems 
“Nesipykite savo 
mano mirties. Galybė mū
sų imperijos yra jūsų vie
nybėje.” Bet vos jis spėjo 
numirti, ir sūnūs susipešė.

Čingis Khanas buvo ap
suptas tūkstančio labiau
siai ištikimų savo mongolų. 
Toliau buvo kitų skyrių ap
sistojimai.

Khanas gyveno labai pa
prastai — šėtroje. Prieša
kyje jos iš abiejų pusių de
gė diena ir naktį negęstan
ti ugnis. Khanas tikėjo, 
kad kas pereis tarpe de
gančių ugnių, tai bus šva
rus, kaip per ugnį perėjęs. 
Jis sėdėjo ant kilimo, kojas 
sulenkęs. Valgė mėsą, ypa
tingai jaunų arklių, gėrė 
kumelių pieną.

Jausdamas, kad spėkos 
apleidžia jį, jis kvietė moks
lininkus iš Kinijos miestų, 
prašydamas, kad jie pada
rytų jį nemirštančiu. Bet 
mokslininkai jam pasakė, 
kad tai dar nepasiekta. Ir 
Khanas juos paleido.

Kartą medžiodamas į ry
tus nuo Baikalo ežero, vie
tovėse, kur jis buvo gimęs, 
pastebėjo labai galingą ke
dro medį (kedrų yra viso
kių, tūli jų • išgyvena po 
600 metų. Sibiro kedrai pa
našūs į ąžuolus, bet sku
jiniai). i

(Tąsa 5-tam pusi.)



Parlamento rinkimų, 
išvakarėse Italijoje

ROMA. — Busimuosiuose 
parlamento rinkimuose pir
mą kartą pasirodo nauja 
politinė grupuotė “Naciona
linė demokratinė sąjunga,” 
iškėlusi savo rinkiminius 

’sąrašus visose 30 apygardų 
rinkimams į deputatų rū
mus ir 164 apygardose rin
kimams į senatą.

Ši politinė grupuotė yra 
koalicija, kurią sudarė va
dinamieji nepriklausomieji, 
išreiškiantieji įvairių vidu
riniųjų gyventojų sluoksnių 

•.nuomonę, bet vieningi savo 
siekime kovoti prieš krikš
čionių demokratų politine 
jnonopoliją.

- Kaip yra žinoma, “Naci
onalinės demokratinės są
jungos” priešakyje yra eko
nomistas Neapolio univer
siteto profesorius, buvęs li
beralų partijos narys depu
tatas Epikarmo Korbino, 
kuris 1946 metais buvo iž
do ministru, o po to pasit
raukė iš vyriausybės ir iŠ 
liberalų partijos.

■ Svarstant rinkimu “re
formos” įstatymo projektą, | 
Korbino užėmė griežtą po
ziciją prieš vyriausybę, 
griežtai kritikuodamas an- ■ 
tidemokratinį pasiūlyto! 
įstatymo pobūdį. Prie Kor- i 
bino pozicijos prisidėjo gau
sūs atstovai tų srovių, ku- ‘ 
rios, nebūdamos vienų poli- j 
tinių pažiūrų su komunistų j 
ir socialistų pa r t i j o m i s, 
smerkia reakcing i a u s i u s 
krikščionių demokratų par
tijos politikos pasireiški
mus ir siekia sukliudyti kle
rikalų partijai įsitvirtinti 
valdžioje sekantiems penke- 
riems metams.

Korbino pozicija sukėlė 
fimtą sąmyšį vyriausybės 
Stovykloje ir reakcinės 
spaudos, vadinusios jį “ko
munistų įrankiu,” smarkius 

-Užsipuolimus. ♦
Tačiau Karbino kiekvie

ną kartą paneigdavo to
kius pareiškimus, atvirai iš
reikšdamas savo skirtingu
mą nuo komunistų ir so
cialistų užsienio politikos 
klausimais ir ypač ekono
mikos srityje, tačiau jis pa
tvirtindavo, kad, kadangi 

’'komunistai ir socialistai ko
voja prieš parlamento pa
vertimą daugumos “vykdo
muoju organu,” jis rems jų 
kovą ši im tikslui pasiekti.

“Nacionalinė demokrati
nė sąjunga” buvo oficialiai 
įkurta 1953 metų kovo mė
nesį iniciatyvinio komiteto, 
į kurio sudėtį, šalia Korbi
no, įėjo buvęs liberalas 
Džuzepe Niti ir buvęs 
krikščionis demokratas Ra- 
faele Teranova. Tiek Niti, 
tiek ir Teranova išstojo iš 
savo partijų dėl rimtų ne
sutarimų su šių partijų va
dovybės varoma politika. 
Jie abu dalyvavo Tautų 
kongrese taikai ginti. Mu
nicipaliniuose rinki m u o s e 
1952 metų gegužės mėnesį 
Teranova, kaip nepriklau
somasis, prisijungė prie ko
munistą ir socialistų rinki
minio sąrašo, iškelto jo 
gimtajame mieste — čita- 
novoje (Redžo - Kalabrijos 
provincija), ir buvo išrink
tas šio miesto meru.

Niti ryžtingai pasisako 
prieš Atlanto paktą ir, kaip 
Italijos komiteto kovai už

taikli Vokietijos problemos 
išsprendimą vadovas, akty
viai kovoja prieš Vakarų 
Vokietijos apginklavimą.

Balandžio 12 d. “Nacio
nalinė demokratinė sąjun
ga” paskelbė Korbino, Niti 
ir Teranovos pasirašytą 
kreipimąsi į šalį, kuriame 
buvo išdėstyti pagrindiniai 
rinkiminės kovos uždavi
niai.

Kreipimosi autoriai pa
brėžė, kad rinkimų sistemos 
“reforma” sudaro rimtą pa
vojų Italijos demokratijai 

! ir grasina paversti Italiją 
šalimi, “kur teisės ir lais
vės gali būti bet kuriuo 
momentu sutryptos ir nu
slopintos, šalimi, k u r i ą 
drasko vidaus vaidai.” Jie 

j paragino piliečius sukliudy- 
’ ti krikščioniu demokratu V
t blokui gauti 50 procentų 
1 balsų busimuosiuose rinki- 
| muose.

Prie sąjungos prisidėjo 
eilė parlamento nepriklau
somųjų narių ir gausūs in
teligentijos atstovai.

Būdinga, kad prie “Naci
onalinės demokratines są
jungos” prisidėjo kai kurie 
žinomi šiaurės Italijos pra
monininkai, o taip pat agra- 
rai. Šiuo atveju reikalas 
liečia buržuazijos atstovus, 
kurie, remdami bendrą vy
riausybės politikos kryptį 
ekonomikos srityje, nebeno
ri kęsti tebevykstančio ša
lies vidaus padėties aštrėji- 
mn ir atlantines politikos 
radariniu. K

Palmiro Toljati savo pra
nešime kompartijos nacio
nalinėje konferencijoje ši
taip apibūdino “Nacionali
nės demokratinės sąjun
gos” ir kitų antivyriausybi- 
nių politinių grupuočių su
sidarymo reikšmę: “Da
bartinėse sąlygose yra su
prantama svarba to fakto, 
kad busimuosiuose rinki
muose stoja naujos politi
nės grupes, kurios skiriasi 
nuo mūsų ir yra tolimos 
nuo mūsų, skiriasi nuo so
cialistų bei yra tolimos nuo 
jų ir skiriasi taip pat nuo 
tų nepriklausomųjų demo
kratų, kurie 194 8 metais 
buvo kartu su mumis liau
dies demokratinio fronte 
rinkiminiuose sąrašuose.v

Šis faktas rodo, koks pla
tus yra nepasitenkinimas, 
kaip labai paplitęs yra įsiti
kinimas, kad būtina su
griauti klerikalų partijos 
politinę monopoliją ir suda
ryti naują situaciją.”

Rinkimų kampanijos ei
goje “Nacionalinė demo
kratinė sąjunga” p a r ė m e 
kompartijos pasiūlymą ves
ti rinkiminę propagandą 
apibrėžtuose teisėtumo rė
muose ir įvesti kontrolę 
kiekvienos partijos lėšų lei
dimui rinkimų laikotarpiu. 
Sąjunga iškėlė iniciatyvą 
sudaryti komitetą iš visų 
opozicinių partijų atstovų, 
kurio paskirtis — demas
kuoti galimas krikščionių 
demokratų bloko intrigas ir 
falsifikacijas rinkimų me
tu. ’ E.

«

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

Iš mūsų šalies sostinės Washingtono
Gegužės 15-16 del. teko da

lyvauti Washingtone P. P. 
N a c i o n a 1 ė, j c K o n f ere n ei j o j c 
panaikinimui diskriminacijos 
ir segregacijos šalies sostinėje.

Apvažiavus miestą tuojau 
pradedi mąstyti: kaip tokiam 
gražiam mieste, su daug puoš
nių stovylų-paminklų, bran
gių pastatų, gražių namų, pla
čių gatvių ir aikščių, kad 
tarpe jų yra didelis rutulis 
(circle) iš trijų pusių apsup
damas mūsų Šalies sostinės 
pastatus (2 Vi mylių rutulis),, 
kuriame gyvena negrai, porto- 
rikiečiai ir kitų spalvų žmo
nes. Ir visa ta apylinkė ran
dasi tik 4-5 blokai /nuo virš- 
minėtų šalies valdiškų pasta
tų.

Vienoj vietoj sustojom ir, 
klausėme moters, kiek ji mo
ka rondos už tą “namą.” At
sako: $21 mėnesiui. Pigiai, ar 
ne? Vieta randasi 100 S. W. 
2nd St. ir S. Virginia St. 
“Namas” neatmenama kada 
buvo maliavotas. Languose 
stiklai ne visi; sienos viena ki
tai .bagašlovina, o laiptai, tai 
kaip žmonės pasaulyje i visas 
puses iškrypę. Langai tik ran
dasi priekyje lindynes. Užpa
kalyje jos yra pašiūres, kur 
šeimynos gyvena. Viduje “na
mo” nėra vandens, nei mau
dyklės. Vienas kambarys visai 
be langų, tik durys. Vanduo 
bendras kieme iš krano. Ir to
kia lindynė kainuoja $21 mė
nesiui.

Vaikučiai bėginėja nuogi ir 
baąi. Tokie laužai, matomai, 
priklauso gal kokiam dalyviui 
ar draugui apskrities komisio- 

i nieriui, kurių yra 3 ir valdo 
I visą tą rutuli. Moteriškė sake 
gyvena 10 metų toj lindynėje.

K i toj vielo j: Wash i ngton i r 
F. St. apart tų laužymų yra 
pristatyti jardai-kiemai gara
žų, kuriuose gyvena žmonės, 
o jokio kelio nėra i tuos ga- 

Į ražus nuo gatvės pusės, reiš
kia, tie garažai buvo pastaty
ti no dėl automobilių, bet 
žmonėms gyventi.

Washingtone gyvena 285,- 
000 negrų, tai daugiau negu 
Baltimorėje, St. Louise ar ki
tuose pietų didmiesčiuose. 
Baltimorėje ir šiandien negras- 
ir baltas negali įeiti restora
nai) pavalgyti, nes negrai nė
ra leidžiami į viešas įstaigas: 
užeigas, valgyklas, viešbučius.

Vienas stebėtinas dalykas, 
tai kad niekas gyvenantis Wa
sh ingtonc nebalsuoja ir ne
turi balso. Kitais žodžiais, Wa
shingtono miesto-distrikto val
džia nėra renkama piliečių. 
Pirmiausia J. V. prezidentas 
paskiria 3 komisionierius, o 
jie paskirsto kitus politinius 
darbus tarpe savęs ir sėbrų, 
palikdami trečdalį miesto gy
ventojų .be jokių teisių— dis
kriminuojami ir tt.

—o—
P. IP. Konferencija

Konferencija įvyko ODD 
Fellows Svetainėje, 9th ir T. 
St., N. W. Dalyvaujant apie 
150 delegatų diskusąvo visą 
diskriminaciją ir segregaciją 
Washingtono mieste.

Hugh De Lacy, buvęs kon- 
grosmanas iš Washingtono 
valstijos delegatams pranešė;* 
kad buvęs prėz. Trumanas 
net J94§ m. paskyrė komisijif 
diskriminaciją ištirti, bet nie
kas “neįvyko.”

Statistika parodo, kad iš 
šimto 4 negrės motinos miršta 
gimdydamos vaikus, o tik vie
na balta; 6 negrai vaikai turi 
tuberkuliozės ligą prieš vieną 
baltą. Washingtonas turi 
blogiausias gyvenimo sąlygas 
Amerikoj. 600 ir daugiąu ne
grų gyvena vienam bloke.

Joseph Forer, P. P. pirmi
ninkas, apskr. sakė: 1950 m. 
negro abelnas uždarbis metam 
buvo $2,190, o balto—$3,425. 
Išlaidos, kaip vienam, taip ir 
kitam beveik tokios pačios.

Mokyklose negrų apylinkė
se 2,400 mokinių neturi sėdy
nių, o baltų mokyklose 1,100 
sėdynių buvo tuščių.

Gaisrininkų komandos yra 
baltos ir negrų. Balti gaisri
ninkai negesina gaisrų negrų 
apylinkėse, o negrai negali 
dalyvauti ant “baltųjų” gais
rų gesinimo.

Prezidentas Eisenhower sa
vo raporte sausio 20 d. (Sta
te of the Union), pažadėjo vi
siems, kad dės savo pastangas 
pataisyti šitą situaciją’, bet 
virš 100 dienų praėjus dar nei 
piršto nepajudino.

Miesto važiuotoje nei vie
nas negras nedirba ant busų 
ar gatvekarių, nei vieno “tele
fonisto” nėra negro, o FEPC 
tai niekas nėra girdėjęs.

Dr. Mary Church Terrell 
priminė delegatams kaip ji ir 
jos draugės, su pagalba orga
nizacijų dirbo per 1.5 metų 
prieš diskriminaciją sostinėje, 
o dabar visi dešimtštoriai pa
tarnauja negrams ir beveik 
visi departmentštoriai taip 
pat.

Dr. Terrell jau arti 90 metų 
amžiaus negre, bet kaip pra
dėjo šį darbą, tai rodos ant 
Murphy’s Dept. Store. Ji su 
dviem draugėm pi kietavo per 
9 mėnesius krautuvę: lietus, 
sniegas bei šaltis ir galų gale 
krautuvė pasidavė ir leido ne
grams įeiti, kur pirmiau tik 
balti įėjo valgyklon ir tam 
panašiai. Su laiku visa 7-ta 
gatvė įsileido negrus.

J. PetTaus.

Montreal, Canada
Kieliene išvažiavusi svečiuose

Ona Kieliene išvažiavusi j 
Jungtines Valstijas, Newark, 
N. J., svečiuosna pas savo 
dukterį Anelę Mitkuvienę. 
Svarbiausia, tai aplankyti 
naujagimę anūkę, nes Anelė, 
mat, susilaukė dukreles.

★
Pagerbta būsima motina

Danutė flay wood (Juraity- 
tė) laukiasi kūdikio. Ta pro
ga, jos ir jos motinos Juraitie- 
nes draugės, Danutei surengė 
“Baby Shower” parę, kad pa
gerbti ją besiruošiant tapti 
motina.

★
Gimė

Tony ir Izabelė (Skruiby- 
tė) Janušiai, gegužės 22 d., 
Reddy Memorial ligoninėje 
susilaukė sveikos ir gražios 
dukrelės. Motina ir naujagi
mė jaučiasi gerai.

Izabelė yra Matildos Čer
nienės ir Adelės Stankuvienės 
sesutė. Anodvi, kaip jau buvo 
rašyta, dviem dienom pirmiau 
susilaukė viena sūnelio, kita 
dukrelės.

Tamošiūnaitė ruošiasi 
vedyboms

Al vyra Tamošiūnaitė ruo
šiasi vedyboms. Ta proga, jos 
sesutė Aldona Aleksienė ir 
draugė Elena šimoneliene 
(Petronytė), gegužes 29 d., 
Al vyrai surengė priešvedybi- 
nę “shower parę”.

Jos vestuvės įvyks birželio 
20 d.

Pagerbti Mačįoniai

Gegužes 23 d. giminių ir. 
artimų bičiulių iniciatyva bu
vo pagerbti Jurgis ir Emilė 
Mačiohiai, juodviejų 20 metų 
vedybinės sukakties proga.

Jubiliejantams ta proga su
teikta daug gražių linkėjimų 
ii* vertingų dovanų.

Susižeidė

Jurgis Taruška susižeidė 
dirbtuvėje akį, tačiau laimei, 
hepąvojingai. Taip pat teko 
girdėti, kad ir P. Stulginskas 
dirbtuvėje susižeidęs. Neteko 
patirti, kaip sunkiai.

J.—

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Seattle, Wash 
j

/Sunki liga parbloškė 
Frances Kavaliauskienę

Pora savaičių 
liga parbloškė
liauskienę. Ji gavo 
dabar jos pad 
be vilties. ^Jiįerga savo duk
ters namuose.;

atgal sunki
Frances Kava- 

stroke” ir 
ėjimas blogas ir

Trumpą laiką ligonė buvo 
ligoninėje ir buvo uždrausta 
ją lankyti. Uždrausta ir da
bar, bet pora dienų atgal bu
vo nuėję visvįen Motiejus ir 
Eva Baltrušaičiai ją aplankyti. 
Duktė sakė, vieną minutą te
galima ją matyti.

žinoma, ligonė ir lankyto- | 
jai labai susigraudino maty
dami savo ilgų metų brangią ! 
draugę tokioje padėtyje.

Kai Eva apie tą viską pa
sakė, aš irgi negalėjau sulai
kyti savo ašarų. Paskutinį kar
tą kai mačiau Frances, tai 
buvo pabaigoje vasario mėne
sio, kada surengėme d. Bal
trušaičiui gimtadienio parę, Ji 
tada buvo linksma ir rami.

Pažinau Frances per daug 
motų. Mudvi esava iš vieno 
krašto Lietuvoje, taipgi mūsų 
gimtadieniai supuola tą pačią 
dieną, tai per daugelį metų 
p as i s i ų s d a vom e gimtadienio 
atvirutes viena kitai. Taipgi 
rašydavome į spaudą laikas 
nuo laiko.

Vilnis ir Laisvė atmena 
Frances kaipo stambią rėmė
ją spaudos ir gausią aukotoją 
visokiais būdais. Ji bandė pa
remti ir surinkti aukų spaudos 
reikalams; prenumeruodavo 
visokius darbininkų laikraš
čius ir žurnalus ir perskaičius 
dalindavo kitiems.

Draugė Kavaliauskiene fja- 
vo gyvenime nukentėjo žiau
rių ir karčių smūgių, kurių 
vienas iš aštriausių turbūt 
buvo, tai kai neteko savo gy
venimo draugo1 Kavaliausko 
keletas metų atgal. Jiedu la
bai gražiai sugyveno iki kol 
mirtis perskyrė juodu. Kitas 
smūgis, tai galėjo būti paėmi
mas jos anūko į karo tarnybą 
apie pora mėnesių atgal. To
kius nuotikius sunku pergy
venti, labiausiai slenkant lin
kui senatvės.

—o—•
Frances tuos smūgius laikė

si savyje. Iš viršaus ji visados 
nusidavė linksma ir šypsanti. 
Bet man rodos, pusė jos bu
vo palaidota su jos vyru ir 
gal pusė išeinant su anūku 
(kurį ji labai mylėjo), kuris 
laikui bėgant atsiras Korėjo
je, iš kur jo sugrįžimas yra 
abejotinas.

Dabar norėčiau parašyti a- 
pie Motiejų Baltrušaitį, žinau, 
kad jo daug draugų norėtų iš
girsti apie jo padėtį, ypatin
gai sveikatą.

International Ladies Gar
ment Workers unijos pre
zidentas David Dubinsky. 
Savo unijos konvencijo
je jis pasakė, kad suk- 
niasiilvių unija nuo da
bar rimtai kovos už įve
dimą 35 valandų darbo 
savaitės visoje moteriškų 
drabužių siuvimo pramo
nėje. Unijos konvencija 
įvyko Chicagoje. Konven
cijoje buvo taip pat pra
nešta, kad dabar suknia- 
siuvių unijos turtas sie
kia 165 milijonus dolerių!

Motiejaus sveikata šiame 
tarpe, rodos, gera, tiktai jo 
regėjimas nepasigerina. Bet 
jis visados gerai nusiteikęs ir 
maloniai priima draugus, taip
gi ir jo draugė Ievutė. Nors 
jų vienintelis sūnus Edwardas 
su žmona ir dviem vaikučiais 
randasi Lakūnų Korpuse Kali
fornijoje ir kartais Floridoje. 
Edwardas turi kapitono laips
nį ir neužilgo taps majoru.

Motiejus labai pasiilgsta sa- Į 
vo anūkų, nes tarpe jų trijų 
gyvuoja giliausia meilė ir su
sirišimas. Būtų puiku ir geis
tina, kad sūnus galėtų tėve
lius atlankyti ir “grandpa” 
Baltrušaitis pasimatytų su a- 
nūkais.

---- 0----

Tai nors tiek apie mūsų 
Seattle.

Oras pas mus iki šiol buvo 
labai gražus: kelias dienas 
būna lietaus, paskui ir vėl sau
lutė šviečia, tai labai gerai 
dėl gėlių, kurių pas mus pilni 
darželiai—visur žydi rūtos ir 
jurginai jau krauja žiedus; 
rožės irgi pilnos pumpurų.

Lillian G^jauskienė.

ŠYPSENOS
Buvusis biznierius: Ma

tai, ką spaudoje rašo, kad 
komunistai - ir Amerikoj^ 
nori atimti mūsų dirbtuvėj 
bankus ir kitus turtus.

Jo žmona: Ar ir Hoove- 
ris yra komunistas?

Buvusis biznierius: Kaip 
tai?

Jo žmona: Juk Hoove- 
riui prezidentaujant iš mū
sų'atėmė namą, biznį, auto
mobilį ir banke laikomą 
turtą.

Sukurstytas karo šalinin
kas: Giriamės, kad mes 
turime atomines bombas, 
atomines kanuoles, tai ko
dėl jas nepanaudoti karo 
frontuose ir kitur?

Kaimynas: Atsiminkite, 
kad lazda turi du galus. 
Jeigu mes prieš juos pa
naudosime atominius gin
klus, tai jie gali ir mūsų 
nepasigailėti.

Karo šalininkas: Tai 
ką gi jie gali mus pultn

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

•<

Dienraščio Laisvės Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 
puikus pasimatymas su daugeliu seniai ma

tytų dr proga įsigyti naujų pažinčių.

BALTIMORE, MD.
Piknikas Įvyks Sekmadienį

Birželio 7 June
Pradžia 11 valandą dieną

}
Slovak National Park

6526 Holą bird Ave. Baltimore, Md.

MONTELLO, MASS.

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 

paramai dienraščio Laisves

Įvyks šeštadienį ir sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July
Liet. Taut. Namo Parke

Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas įvyks šeštadienį

Liepos 11 July I
Šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje,

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

National Hall & Park
65-13 38th Ave. Woodside, L. I.

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

t

SHENANDOAH, PA.
Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 23 August
Swank’s Grove 
Brandonville, Pa.

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Penktadien., Birželio-June 5, 1S53



Philadelphia, Pa.
Balandžio 26, mirė Emilija 

>Navardauskiene, 59 m. am
žiaus ir tapo palaidota bal. 
ftp. Paliko nuliūdime savo vy
rą Franą Navardauską, sūnus 
Bruno ir Henry ir dukra 
Frances. Paliko seserį A. 
šaudauskienę ir brolį S. Plu
šas šioje šalyje. Lietuvoje pa
eina iš Valatkačiu kaimo, Pas
valio valsč., Biržų Apskr. Kra
nas Navardauskas yra ilgame
tis “Laisvės” skaitytojas ir 
pažangus žmogus. Reiškiame 
širdingiausią užuojautą liūde
sio valandoje Franui ir jo šei
mai.

—o—
Mirė Frances Butviliutė

Pastaruoju laiku mirė Fran
ces Butviliutė, sulaukus tik 33 
metų amžiaus. Keletas metų 
atgal mirė jos tėvas Butvilą ir 
kiek vėliau motina Butvilienė.

A. Novikovas-Pribojus 

Skerdykla
y | (Tąsa)
V Pasilikę ant kranto, žmones dar ilgai 

suglumę žiūrėjo Į tolstantį garlaivį, ku
ris, audrindamas ir vilnydamas žvilgan
čią vandens lygumą, vis labiau ir labiau 
didino greitį.

Tas, kas taip slegiančiai paveikė šau
lių kuopą, įvyko 1906 metais Kronštato 

’ 6-me forte.
Buvo dar tamsu. Kronštatas, pasken

dęs priešaušrio sutemoje, atrodė pana
šus į tirštą juodą nelygių aukštumų 
biaurią masę, ir tik kai kur mirgėję ži
buriai liudijo, kad čia — miestas. Tvir
tovės pastatai, nebyliai liudininkai įto, 
kas čia turėjo įvykti, piktai stiepėsi į 
aukštį — šalti, niūrūs ir liūdni... Iš ka
reivinių ambrazūrų rūsčiai žvelgė pa
trankos, žiopsodamos savo juodomis ger

klėmis. Pūtė žvarbus, gūsingas vėjas. 
' Dangumi šliaužė sunkūs švininiai debe- 
' sys, uždengdami . jau pradėjusias blėsti 

''jLžvaigždes. Jūra dusliai ūžavo. Protar-
V piais didžiulės bangos su baisia jėga šok-

• davd ant akmeninių tvirtovės atplašų ir,
• sudužusios^ į smulkius purslus, graudžiai 

Vaitodamos, bėgo atgal silpnomis srove
lėmis. Visas šis paveikslas dvelkė bevil-

• tiškumu ir nusiminimu.
“Greito, teisingo, atlaidaus teisiho” 

sprendimui vykdyti paskirtoj vietoj'jau 
buvo įkasti du stulpai per dvidešimt 
sieksnių vienas nuo kito, o tarp jų, per

• pusę žmogaus ūgio nuo žemės, ištempta 
stora virvė. Dar pusantros valandos

. prieš bausmės vykdymą čia atvedė devy
niolika mirčiai pasmerktų jūrininkų..

Vieni nusiminę, sielvarto prislėgti, 
kiti su išdidžiai pakeltomis galvomis ir 
drąsiu, tvirtu žingsniu atėjo į lemiamą 
vietą. Apsižvalgė aplink, ieškodami, tik-

* riausia, artimų širdžiai žmonių. Tačiau 
' bergždi buvo jų ieškojimai. Čia stovėjo

tik svetimi, šautuvais ginkluoti žmonės, 
kurie, išsitiesę styga ir nejudami sustin- 

'į gę, buvo panašūs į besieles statulas. Ir 
'■ viskas aplinkui: drumzlinas dangus, pri- 
: slėgta tiršta pilka migla jūra, niūrūs 

tvirtovių siluetai, juodavusieji tamsoje, 
tarnai nejudanti didžiulė žmonių krūva, 

; apmirusi nelaimę lemiančiame laukime, 
silpnas mirgėjimas žiburių, drebančių

* ant ginklų plieno, — visa tai puikiai de
rinosi, viskas susiliejo į vieną siaubo ir 
mirties maudulio pojūtį. Tačiau pa
smerktieji, atrodė, ramiai ir tvirtai lau
kė to, kas buvo neišvengiama ...
- Juos atvedė prie griovio ir sustatė į 

vieną eilę. Prieš juos išsirikiavo šaulių 
komandos jūrininkų kuopa. Sudaryta iš

* labiausiai atsilikusių ir “ypatingu ap
mokymu” užguitų žmonių, ji, neabejoti-

* nai, geriau už kitas galėjo atlikti numa
tytą jai žmogžudžių vaidmenį. Juos ty
čia šiam tikslui atvežė iš Oranienbaumo. 
Tačiau “dėl viso ko”, už šaulių — jūri-

. ninku, kad jie neatsisakytų šaudyti savo 
draugų, buvo pastatyta gvardijos jėge
rių kuopa, už jos, toj pačioj pozicijoj, Je- 
niseisko pulko kuopa, o visų užpakalyje
— kulkosvaidžiai.

Ilgai, kankinamai ilgai tęsėsi laikas, 
laimėtojai pasiruošė kruvinam baus

mes vykdymui. Tie, nuo kurių priklau
sė reikalo užbaigimas, atrodė, gardžiavo
si ičta pasmerktų mirti žmonių kančia.

Nuteistieji buvo aprengti vasariškai, 
ir šaltas rudens vėjas varstė juos ligi 
kaulų. Jie pradėjo murmėti.

,— Ar ilgai jūs taip mus-kankinsite?
— girdėjosi balsai, drebą nuo pykčio ir

Liko dukra Eleonora ir sūnus 
Stanley. Butvilą dažnai dirb
davo Laisvės piknikuose.

Likusiems Butvilų šeimos 
nariams linkime būti sveikiem 
ir ilgus metus gyventi.

—-o—
Visi Baltimorėn į 
Laisvės pikniką

Ateinantį sekmadienį birže
lio 7 d. baltimoriečiai rengia 
pikniką, o philadelphiečiai or
ganizuoja busą piknikan. Bu
šas išeis nuo Wallace ir 13-tos 
gatvių, 9-tą vai. ryte, ir grįš 
8 vai. vakare. Kas norite va
žiuoti piknikai!, pribūkite lai
ku.

Tadgi nepamirškite birželio 
7 dienos sekmadienio.

Busas sustos pietų ruošto, 
ant 2nd ir Pierce St. Rep.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

paniekos.
— Pribaikite mus greičiau!..
Tačiau kilnieji kruvinojo teismo vyk

dytojai, kurių priekyje buvo N pėstinin
kų pulko vadas, tartum nieko negirdėda- 
mi ir nematydami, abejingai davinėjo 
nurodymus. Jie neskubėjo.

Tuo tarpu kieme jau brėško ryto auš
ra, sklaidydama nakties tamsą.

Pagaliau pradėjo skaityti mirties 
sprendimą. Tačiau vos pasigirdo pir
mieji žodžiai, kaip nustelbdami juos, 
staiga pasigirdo''ir sudrebėjo sodriais su
tartiniais balsais liūdnas ir didingas mo
tyvas. Tai nuteistieji dainavo:

M-es kritom aukom žūtbūtinės kovos, 
Mylėdami liaudį be galo.

Šauliai, išgirdę dainą ir išlindę už ap
tvaros, sujudo, lyg kažkas skaudžiai 
smeigtų kiekvieno jų širdį. Niūrūs jų 
veidai neramiai žiūrėjo į tuos, kuriuos 
jie, vykdydami laisvės smaugėjų valią, 
po kurio laiko turės sunaikinti.

Pasmerktieji, šioje dainoje išliedami 
visą sielvartą ir kančią, dainavo toliau:

Ką galėjom, atidavėm viską dėl jos,- 
Gyvybę ir garbę, ir laisvę...

Širdį veriantieji garsai liejosi lengvai 
ir liūdnai. Protarpiais dainuojančių 
balsai susijungdavo į vieną rūsčiai rau
dančią melodiją, kuri, tarsi vėjo pagau
ta, skriejo kažkur toli į neaprėpiamas 
jūros platybes. Atrodė, kad tai sumin
džiota žmogaus siela išsiveržė iš sunkių 
grandinių'ir skausmingai sudejavo, kaž
kam skųsdamosi žemėje vykstančiomis 
neteisybėmis.

Sprendimas taip ir liko neperskaity
tas: ,vyresnybė pastebėjo, kad šaulių-jū- 
rininkų ir kitų kareivių nuotaika darosi 
vis labiau nerami, ir pasiskubino baigti 
su pasmerktaisiais.

Prie jų priėjo dvasininkas, tačiau iš
skiriant du žmones, visi tvirtai atsisakė 
jo patarnavimų.

— Geriau, tėveli, kreipkitės su pamo
kymais į tuos, kurie visą mūsų šalį ap
liejo krauju, — patarė vienas nuteistų
jų.

Tada pradėjo juos rišti prie virvės ir 
mauti ant galvų nedidelius maišus. Šį 
reikalą pavedė įvykdyti dešimčiai kros- 
niakurių, specialiai prisiųstų čia iš 19-to 
laivyno ekipažo mirtininkų užkasimui. 
Nuteistųjų prašymas palikti neužrištas 
akis buvo atmestas.

— Negaliu. Tai būtų priešinga įsta
tymui, — pareiškė pulko vadas.

— Taip, bene šiuos skorpionus galima 
ko nors prašyti? — šūktelėjo vienas nu
teistųjų:

— Tylėk, niekše! — sustaugė vadas.
— Kodėl tylėti? — tęsė tas pats bal

sas, —Juk vistiek dviejų gyvybių neat
imsi. Nikalojaus maita!

— Šunsnuki! — prašvokštė pro dantis 
pulko vadas ir, spausdamas kumščius, 
kerštingai šoko prie krosniakurių: — 
Ar ilgai jūs terliositės su tais pakaruok
liais? Norite, kad ir jus pastatyčiau 
kartu su jais?

Krosniakuriai sujudo. Jų veiduose 
matėsi sumišimas, rankos drebėjo.

— Kovokite, draugai, iki galo, kol su
naikinsite visus liaudies piktadarius, — 
kalbėjo dalis nuteistųjų.

— Išlaisvinkite mūsų vargstančią, nu
kankintą liaudį, — pritarė kiti.

, * (Bus daugiau)

WORCESTER, MASS.
Mirusiųjų atminimo 
šventę praleidus

Gegužės 30 d. iš ryto bu
vau Vilties kapinėse, žmonių 
buvo pilna ir vis rinkosi dau
giau. Prie vartų policistai pa
laikė tvarką. Neleistina auto
mobiliais įvažiuoti.

Visos kapinės išpuoštos. 
Veik prie kiekvieno kapo ma
tosi atneštų gėlių vazona.

Tai metinė mirusiųjų atmi
nimui diena, čia nemažai jau 
ir lietuvių ilsisi.

Popieti teko praleisti O- 
lympia Parke. Ten buvo iškil
mės LS ir DB Draugijos savo 
vasarvietės oficialaus atidary
mo proga vasaros sezonui. 
Oras buvo gerokai vėsus, to
dėl ir publikos nedauginusiai 
tebuvo, tik apie pora šimtų, 
kai po 4 valandų užtrukusios 

dainų programos. Ją pildė 
Aido Choras, vadovaujant Jo
nui Dirveliui. Per du išstoji
mus sudainavo penkias dai
nas labai gražiai, ir skambiai. 
Duetas, Dirvelienė, J. Saba
liauskas, taipgi puikiai sudai
navo tris dainas, pritariant 
smuiku ir pianu.

Vadovaujant Jonui Dirve
liui, Aido Choras, kuris di
džiumoje susidedąs iš seno
sios kartos dvidešimties asme
nų, taip puikiai sudainuoja, 
kad retai kur kitur taip ge
rai sudainuoja.

Džiovininkų ligoninėje

Gegužės 31 d., sekmadienį, 
orui kiek pragiedrėjus, saulu
tei skaidriau! švystelėjus mudu 
su žmona leidomės aplankyti 
Edvvardą Jusiu, kuris randasi 

už 54 mylių Norfolk County 
ligoninėje, So. (Braintree, 
Mass. Baliai 37-jį kelią.

ši ligoninė (Hospital) ran
dasi puikioje vietoje tarp ža
liuojančių pievų ir medžių kur 
stovi tarytum lyg kokie palo- 
ciai džiovininkų sanatorija. 
Lankymo valandos yra: nuo 
3 iki 4 vai. po pietų kasdien, 
ir vakarais pirmadienį, trečia
dienį ir penktadienį nuo 6:15 
iki 7:30.

Sanatorijoje yra daug ir į- 
vairaus amžiaus ligonių. Jie 
išrodo sveiki, bet jie visi a- 
pimti nematomos džiovos.

Edward o kambarys yra su 
dviemis lovomis, bet jis tik 
vienas tuo tarpu tebuvo. Jis 
jaučiasi gerai ir yra gerame 

' ūpe, aptarnavimas yra man- 
j dagus ir paslaugus, tik kiek 
nuobodu, nes 24 valandas kas 
dien išgulėti lovoje tai nebai- 
ka. Mat plaučiai turi ilsėtis. 
Gulint žmogus mažiau kvė
puoja, tokiu būdu ir atsiradę 
plaučiuose žaizdos gali geriau 
gyti. Vaistai gydymui taipgi 

įyra naudojami. 
J __ .__
>

Pas montelliečius

ši viena valanda labai grei
tai prabėgo. Išėjus iš ligoninės 
patraukėme į Montello, kuris 
randasi tik keletas mylių link 
L. T, N. Parko. Ten radome 
gražiai piknikuojant montel
liečius su nemažai atvykusių 
svečių iš Bostono. Čia sutiko
me daug pažįstamų. G. Šimai
tis tuojau ir klausia, kiek 
worcesterieciai duos darbinin
kų Laisvės piknikui, kuris į- 
vyks liepos 4 d. Atsakiau, kad 
pasistengsime kokį pustuzinį, 
kad ir kažin kaip suorgani
zuosime.

Galutinas sprendimas bus 
padaryta apskričių pikniko 
pasitarimo proga birželio 14 
d., Methuen-Lawrence, Mass;

Montelliečiai, kaip7 atrodo, 
gerai ruošiasi dalyvauti pikni
ke. Baniulis jau turi susiregis- 
travęs ilgą sąrašą kurie va
žiuos busus piknikam Jis sa

Ponas kongresmanas, sako: “Kokiems gi galams 
mums reikia visokiu gyvenamu namų statymo pro
jektų, kuomet mūsų veteranai turi tokius' palocius! 
Ar dar jiems neužtenka? zJie nieko geresnio neužsi

tarnavo.°

ko, kad dauguma paliks savo 
automobilius namie ir važiuos 
busais. Tai geras pavyzdys

Parėmė LaisVę

Senutė drauge V. Vaškienė, 
iš Quincy, Mass., irgi pikni- 
kauja. Sakosi, žiemą ir anksti 
pavasaryje buvusi smarkiai 
sunegalavusi. Taipgi teko bū
ti net ligoninėje kelias savai
tes, bet su vasaros gaivinan
čiu oru atsigavusi. Sako: no
riu vistiek prisidėti prie Lais
vės bendro fondo su visa $5.

Daugumas draugių ii- drau
gų stebisi, kad Gintarų Radi
jo pusvalandis liko sustabdy
tas. Kodėl? Taip žingeidžią 
ir kultūrinę programą teikęs.

Dar viena nelaiminga žinia. 
A. Mineikiai iš So. Easton, 
Mass., ūkininkai, nuoširdūs 
rėmėjai pažangių parengimų, 
pasiskundė, kad prieš savaitę 
laiko jų arklys išgaišo.

Iš tvarto išleidus laukan, 
arklys smagiai pasišokinėjo, 
bet už kiek laiko dar tą pa
čią dieną jau buvo rastas ne
begyvas. Dar reikėjo primokė
ti penkis dolerius už išveži
mą. Pasidarė nuostolių viso 
apie du šimtai dolerių. G. J.

Oakville, Conn.
Memorial Day

Apie pačią minėjimo dieną 
daug nerašysiu, nes kiekvie
nas Amerikos pilietis gerai ži
no, ką ši šventė reiškia. AŠ 
tik noriu priminti, kaip Oak
ville lietuviai — LDS kp. at
žymėjo šią šventę draugų žu- 
raičių patalpose. Jie atžymėjo 
ne su paradu gatvėse ii’ ne su 
politiškai militarinėmis pra
kalbomis, bet su paskaita 
sveikatos klausimu.

Dr. J. Boriso parašyta pa
skaita “žmonių Ligos ir Svei
kata” buvo skaityta per J. 
Mockaiti iš Bridgeport, Conn. 
Kadangi daktaro paskaita 
parašyta labai aiškiai, tai ir 
skaitytojui buvo lengva ją 
skaityti, o klausytojams su
prasti.

Po pasikalbėjimų sekė už
kandžiai. Jų buvo neskūpiai. 
Galėjai kirsti, kiek norėjai.

Parengimo vedėjas Visoc
kis paprašė svečius paauko
ti kiek nors dėl padengimo iš
laidų. Suskaičius pinigus, pir
mininkas sako: “Nemislinau, 
kad tiek daug suaukosite. Vi
so suaukota $30. Tai per 
daug.” Mistinu sau : Nors pats 
Visockis yra biznierius, kuris 
užlaiko Oakville Dairy, bet 
ant pinigų nelabai godus.

Oakvillės lietuvius nedrįstu 
girti. Vietoje gyrimo, turime 
iš jų pasimokinti. Nors ir ,įic 
nebejauni, bet drūtumo ir gra
žumo pilni. Ir dar pamislinau : 
Jiems ne ta sveikata taip rū
pi, kaip ilgas gyvenimas, h 
ne už dyką jie turėjo tokią 
paskaitą, kad būtų galima gy
venti nors iki 150 metų!

F. K. Ignis

ŽINIOS E LIETUVOS
Lietuvos paukščių 
apsaugos reikalais

VILNIUS. — Pavasarinė 
paukščių medžioklė, kaip nu
matyta Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos taisyklėse, baigiasi 
gegužės mėnesio 15 dieną. 
Medžioti paukščius iki rug
pjūčio 1 dienos draudžiama.

Pavasaris—tai paukščių pe
rėjimo laikas, šiame laikotar
pyje labai svarbu paukščiams 
ramybė. Tačiau yra vietų, kur 
jie tos ramybės neranda.

Paukščių ramybės laikotar
pyje metai iš metų dar vis pa
stebima brakonieriavimo reiš-. 
kinių: išiminėjami iš lizdų 
kiaušiniai arba gaudomi išsi
ritę jaunikliai, šiuo negražiu 

, brakonieriavimo darbu užsi- 
| minėja atsilikę jaunuoliai, ta
čiau kartais pasitaiko, kad liz
dus ardo net ir moksleiviai, gi 
vyresnieji į tai žiūri pro pirš
tus. Tėvų, mokytojų ir visų, 
kam brangi gyvoji gamta, pa
reiga aiškinti jaunuomenei, 
kad grobdami paukščių kiau
šinius, gaudydami jauniklius, 
laužome įstatymą ir skurdina
me pačią gamtą.

Paukščių perėjimo laiku 
daug nuostolių padaro palai
di šunes, o ypatingai valka
taujančios ir beglobės katės. 
Pavasarį katės turi būti šali
namos iš laukų. Jų vieta na
muose ir sodybose.

Pavasarį ir vasarą daug ža
los paukščiams padaro ža
lingieji vanagai, žalingųjų 
plėšrūnų naikinimas turi būti 
medžiotojų suaktyvintas.

Paukščių ramybės laikotar
pyje kiekvieno medžiotojo di
džiausias uždavinys yra ap
saugoti naudingus paukščius 
ir žvėris. Negali būti kalbos, 
apie turtingą medžioklę rude
nį, jeigu pavasarį ir vasarą 
biis leidžiami medžioklės tai
syklių pažeidimai.

Paukščiai yra visuomeninis 
liaudies turtas, todėl jis turi 
būti plačios visuomenės saugo
jamas, o bet koks jo grobsty
mas sudraustas. J. Šokas.

I Pavasario sėjos pirmūnai

KUPIŠKIS. — Pirmas rajo
ne, keturios dienos pirma lai
ko, numatyto pagal darbų 
planą, baigė sėti grūdines 
kultūras “Pirmūno” kolūkis. 
Visos vasarinės kultūros pasė
tos gerai įdirbtoje ir patręš
toje dirvoje veisline sėkla ei
linėmis sėjamosiomis.

Trim ketvirtadaliais įvyk
dytas linų ir cukrinių runkelių 
sėjos planas.

Iš Istorijos
(Tąsa iš trečio pusi.)

Jis savo artimiems sakė:
“Čia yra tinkama vieta 

ganytis laukiniam elniui ir 
pilnai atitinka mano pasku
tiniam poilsiui. Įsitėmykite 
ją.”

Kada Čingis Khanas iš
stojo žygiui nukariauti tun- 
gusų karalių, tai staigiai 
susirgo ir mirė. Laike jo 
mirties buvo sūnainis Ba- 
tyji, sūnūs Khano, mylimi 
komandieriai — Subudai ir 
kiti. Grabą jis seniai su sa
vimi vežiojo iš ąžuolo ka
mieno. Greta jo kūno bu
vo padėta ginklai ir kiti 
įrankiai. Ir Čingis Kha
nas buvo palaidotas po 
tuo kedru, kurį jis savo lai
ku nurodė.

Bet kilus mongolų tarpe 
nesutikimams, laikas bėgo, 
vietovė taip pasikeitė, kad 
vėliau ir patys artimiausi 
jo sandraugai negalėjo at
rasti Khano kapo.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
jvyks pirmadienį, birželio-June 8 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite dalyvauti, 
turime svarbių reikalų aptarimui. 
Artinasi liepos 4-ta, turime rengtis

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE
COOK & HIBBARD MFG. CO.

Now has immediate openings for 
OPERATORS

Experienced Front Makers on La
dies Dresses. Day or night shift. 
Steady work; good working condi
tions. Good pay. Apply in person. 
2nd floor.

1324 Federal Street-
(107-110)

HELP WANTED—MaLE
CASHIER CLERK

Not Over 35. •

Good Hours. Steady Position.
Good Working Conditions.

WEST PHILA. MFR. PLANT
Call GR. 2-6270 for interview.

(106-112)

DRAFTSMAN
Civil Engineering. Apply: 

SHERMAN, TAYLOR, SLEEPER 
501 Cooper Street, Camden, N. J.

Merchantville 8-4848
(107-110)

AUTOMOBILE MECHANICS
Opportunity for a real Mechanic 

willing to work for top wages. Sub
stantial guarantee and no limit on 
earnings. Permanent position. Vaca
tion, insurance and health benefits. 
Apply in person.

ALVA CHEVROLET
Torresdaie and Cotttnan Aves., 

Route 56, Y and T Bus.
(104-110)

FIRESTONE TIRE RUBBER CO. 
Now has Immediate Openings for 

CLERKS
We need two young men. No ex

perience necessary. Age 21 to 30. 
Willing to learn.

We Offer Steady work; good 
working conditions for willing work
ers. Apply in person to

MR. ZIMMERMAN 
1620 So. 49th Street

- (107-113).

KENNEL MAN. Experienced. All 
around. Must be able to drive am
bulance. Steady work; good work
ing conditions. Apply by letter only. 
S.P.C.A., Ferry Ave, & White Horse 
Pike, Camden, N. J.

Att. Mr. Crawford.
(109-111)

SALESMEN. Wanted with follow
ing for full or part time: Milkmen, 
Insurance men; men with bread 
routes. We offer you an opportuni
ty for additional income. Steady 
work. BETTER APPLIANCES, 44 
N. 10th St., Phila., Pa.

(110412)

HOUSEMAN. Strong. Experienced 
all around. Must bo able to help 
with cooking. Live in; own room 
and bath. Steady position and good 
homo for right man. Must have re
ferences. Phone BRYN MAWR 
5-0509 for interview.

(110-116)

LOOM FIXERS. Experienced. Fixer 
on tape looms; steady work; good 
working conditions; good pay. Apply 
in person or phone:

JAMES WILSON & SONS
1133 No. 4th St MA. 7-5549

(110-112)

BUTCHER. 1st class. Experienced 
in boning turkeys and fresh hams. 
Steady work; good working condi
tions. Good pay. Apply, or phorie:

LO. 3-9874. Mr. Emil. Norwestcm 
348 N. 3rd Street.

» (110-112)

REAL ESTATE

ATTENTION
HOME BUYERS AND VETERANS 

PHOENIXVILLE
New 3-bedroom singles, on large 

lot. Price $10,500. $700 down to ve
terans only. Directions to Sample 
House I

From Valley Forge, drive on 
Route 23 into Phoenixville to Route 
29. Turn left on 29 to Anderson Av. 
Right on Anderson Ave. to Lane 
Ave. and Sample House.

Open 1 to 5 PM. Daily Closed 
Wednesday.

THOMAS & GROSHON INC.
AL. 4-6414

(110-112)

prie pikniko.
A. W.

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

jvyks specialiai pikniko klausime, 
kaip tai L.L.D. ir Laisvės, 4 d. lie
pos.

Draugai, būkite visi June 7 d., 
10:30 ryto, 29 Endicott St.

J. M. Lukas, sekretorius.

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubo pikni

kas jvyks birželio-June 7-tą d., Lie
tuvių Taut. Namo Parke, pradžia 1 
vai. dieną. Bus muzika, skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame atsilanky
ti į šį gražų pasilinksminimą.

Rengimo Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
Atydai važiuojančių į Laisvės 

pikniką Baltimore, Md., »birželio 
(June) 7 d. t

Busas išeis 9-tą valandą ryto nuo 
1218 Wallace St., kaina j ten ir £t- 
gal $3.50. Dar yra vietos norin
tiems važiuoti. Prašome tuojau 
kreiptis į buso komisiją.

HARTFORD, CONN.
ALDLD. 68 kuopos susirinkimas 

jvyks 8 d. birželio, Laisvės Choro 
Svetainėje, 157 Hungerford St. Pra
džia 8 vai. vakare. /Visi Draugai 
privalo dalyvauti ,nes turime svar
bių dalykų aptarti. A K.
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is Baltimore 
Jersey City,

Rosenbergams gelbėti 
vykdomi veiksmai
* Komitetas Teisėtumui Gauti 
Rosenbergų Byloje skelbia ar
timiausius Rosenbergams gel
bėti veiksmus. Vieni jų palie
čia visą šąli, kiti visą New 
Yorko miestą, treti — atski
ras apylinkes.
' {I.

Visašališkasis žygis
j, Washingtona 14-tą
’ Didžiojo New Yorko, Con

necticut ii* artimųjų New Jer
sey miestui gyventojai mobili- 
ąuojasi keliauti specialiu trau
kiniu. Išvažiuos 
& Ohio stoties,
3:30 ryto. Iš New Yorko gale 
Liberty St. ims ferry (pena
lą) 8:15 ryto. Washingtone 
susitiks su visos šalies delega
cijomis. suvykusiomis prašyti 
Rosenbergams pasigailėjimo.
Visamiestiniai veiksmai 
mitingais, lapeliais

Birželio * 11-tos prievakarį, 
tuojau po darbo, Įvyks masi
nis mitingas-demonstracija 
Union Square. Užtruks dvi va
landas, nuo 5 lig 7. ’ Aikštė 
randasi prie 16th Street 
ir Broadway, New Yorke.
* Taipgi po visą miestą sklei
džiami lapeliai ir vykdomi at
virame ore mitingai.

Komitetas prašo padėti 
skleisti lapelius ir įvykdyti 
sėkmingus mitingus. Prašo 
pasirašyti telegramas ir siųsti 
laiškus ir atvirutes. Taipgi 
prašo tam visam darbui finan
sinės paramos.

Finansines paramos bus 
reikalingas ir lietuvių komite- ; 
ias, kuris, tikimasi, stengsis 
pasiųsti delegaciją į Washing- į 
toną ir šį kartą 
siuntė pirmiau.

' kurie prijaučia
Suteikti paramą nelaukus ik 
kas p?ie jūsų prieis su prašy 
mu. Kor.

, kaip kad 
Prašo tuos, 

tam darbui,

UžraMykit Laisvę Savo Draugui.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LETMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Hėarns streikieriai 
turi savo karaliene

Jau užsakyti fėrui 
kelti “tokenai”

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED FEMALE

—Lai ponai džiaugiasi savo 
karaliumi Elzbieta, kuri at
stovauja viską, kas reikalinga 
ponams! Mes turime savo ka
ralienę, kuri atstovauja mūsų, 
darbininkų streikierių reika
lus, — sakė Hearns krautuvių 
streikieriai.

Tuo pat momentu, kai Lon
done Įvyko karūnavimas Elz
bietos, New Yorke ant 14-tos 
gatvės, priešais užstreikuotą 
Hearns krautuvę, Įvyko karū
navimas pavyzdingos streikie- 
rės ir energingos pikietuotojos 
Eleonoros Cervo.

Aišku, karalienė negali būti 
be palydovo. Streikieriai pa
rinko jai “princu” irgi pavyz
dingą streikieri Stephen 
Cannestra. Jisai pirm streiko 
ten pardavinėjo lempas per 
devynerius metus. O karalienė 
dirbo telefoniste aštuonerius 
metus.

Po karūnavimo apeigų, 
streikieriai savo karalių Elea- 
norą ir jos princą Stepųen pa
sodino į “rojališką karietą”— 
apdekoruotą taksiką. Ir išly
dėjo važiuoti aplink bloką ap
žvelgti, kaip einasi pikietuo- 
tojams. Ant taksiko iškeltos 
gražios iškabos stambiomis 
raidėmis šaukė:

“Sveikiname
Hearns 
laima 
Hėarns

karalienę ir 
st re i k ą! R o j a 1 i s k a p a - 
streikuojantiems 800 
k raut u vi ų d a Ph i n i n -

Tą pat dieną, kai .jie apka
rūnavo streikierių karalienę, 
unijistai pradėjo pikietuoti 
tos pačios firmos—City Sto
res Co. -r- valdomas kitas tris, 
krautuves: Oppenheim Col
lins, Franklin Simon, B on wit 
Teller. Visose bendrai krautu
vėse City Stores firma samdo 
14,000 darbininkų.

Bowers gaują šaukia 
pasiaiškinti

Grand d žiūrės vykdysima
me New Yorko uosto tyriu ėji
me pirmaisiais pašaukti Ha
rold Bowers gaujos nariai. 
BoweriS vyriausia valdė prie
plaukas nuo 42nd St. ii* aukš
tyn. Tai tas vietas, kur susto
ja liuksusiniai keleiviniai 
laivai.

Meilužės pašautas polieistas 
Warren Yeager, 26 metų, dar 
vis tebebuvo kritiškoje padė
tyje. JĮ pašovusioji divorsan- 
tė, Eileen Aurigemma, laiko
ma be oficialio Įkaltinimo iki 
paaiškės Yaegerio padėtis. 
Tikrina nežinanti, dėl ko šo
vusi. Yaeger yra vedęs ir tė
vas.

Vlrglnla 9-6125

Tą pačią dieną, kai nutarta 
užgirti New Yorko miestui 
gubernatoriaus Dewey pa
teiktą ir majoro Impel litteri 
priimtą važiuotai autoritetą 
(Transit Authority), už kelių į ką, 
minutų jau buvo paduotas už
sakymas padaryti “tokenus”.

“Tokenai-tokens” 
metaliniai lyg ir 
kurie visuomet 
automatiškai 
vartelius. O tai 
yra suplanuota 
kartą ir gal ne 
kenams kainą galima nustaty
ti kokią tiktai kas nori. Ir pa
keltą Perą gali vykdyti su ta 
diena, kada nuspręsta pakelti. 
Nereikia laukti kada prie var
telių aparatą pakeis priėmi
mui kitokio pinigo.

Šaukia žygiuoti Į 
Washington^ su 
reikalavimu taikos

Veteranai kritikavo 
vartojimą labdarybės 
fašizmo paramai

BONNAZ OPERATORES 
Plain slitch. Nuolatinis darbas, 

gera mokėsi is. 
Kreipkitės:

ATLAS SILK SCREEN CO.
146 Grand St., N. Y. C. (4th Floor) 

Tel. CO. 7-9051
(110-114)

MALE and FEMALE

MERGINOS — MERGINOS
Lengvas fabriko darbas prie loo.<^ 

leaf bindery. Patyrimas nereikalin-' 
gas. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis ir pašalpos. Kreipkitės: 
AMERICAN LOOSE LEAF CORP.

vi

tai toki 
pinigučiai, 

tinka Įmesti Į 
operuojamus 

rodo, kad jau 
ferą kelti ne 

du. Tiems to-

ks pradžių tu tokenų 
kė 20,000,000.

Užsakymas, matomai, buvo 
susiderėtas iš anksto. Miesto 
valdžios gatavai nutartas. Ta
ryboje svarstyti paduotas tik
tai dėl formalumo. Be to susi
tarimo
Įėję užsakymą paduoti

is anksto nebūtu , g

Privačiom mokykloms 
išleis $100,000,000

Pranešta. kad katalikų 
bažnyčia šiame mieste ren
giasi išleisti visą $100,000,000 
statymui naujų ir gerinimui 
senųjų parapijinių privačių 
mokyklų. Tai milžiniška suma 
pinigų ir jinai turės būti su
dėta parapijonų, kurių tarpe 
yra nemažai ir lietuvių. Da
bar viso New Yorko katalikų 
parapijinėse privatinėse mo
kyklose mokosi 300,000 vaikų.

Kapickas-Sodaitis 
ka tai planuoja

Šiomis dienomis pas Petrą 
Kapicką ir Vincą Sodaitį sto
jo dirbti už baro Alekas Ve
lička. Apie Aleką Veličką 
mes žinome, kad jis yra geras 
dainininkas, per daugeli me
tų dalyvavęs Aido Chore, 
daug pasižymėjęs operečių 
vaidinimuose ir jis palinksmi
na daugelio organizacijų pa
rengimų publiką savo malo
niu balsu i)« gražiomis dainelė
mis. Tačiau mažai kas pagal
voja apie tai, kad 
lička yra pirmos 
naras— kukorius.

Alekas Ve- 
klases k u li

Stojęs Į darbą 
daičio restauracijoje jis gali 
išvystyti daug naujų dalykų. 
Ta restauracija 
centru 
tuvių, 
kalba 
naujų

Kapicko-So-

Būriui žymių Amerikos 
suomenininkų paskelbus žy
giuotą Į Washingtona už tai- 

newyorkieciuose tai]) pat
kilo sąjūdis. Menama, kad iš 
čia nuvyks nemaža delegacija.

žygiuotė Į Washingtona Į- 
vyks šio mėnesio 25-tą, sukak
tyje trejų metų nuo pradėji
mo Korėjos karo.

Registruoja vaikus 
išvykoms užmiestin

Queens apskrities vaikams 
i patarnauti Įstaiga registruoja 
vaikus vienadienėms išvykoms 
užmiestin. Tai tiems, kurie 

1 neturi progos atostogauti už
miestyje. Kada ir kur tos išvy
kos bus, taipgi apie tų išvy- 

: kų iškaščius ir viską sužinoti 
i Įstaigoje: Child Service Lea
gue, 35—18 Linden Pl.. Flu-

Veterans of the Abraham 
j Lincoln Brigade pasiuntė laiš
ką Damon Runyon Memorial I 

! Fundo viršininkui John H.
Teeter. Laiške protestuoja, 

i kad Pundas pakvietė Ispanijos 
' falangistų (fašistų) grupę da
lyvauti to fundo rengiamoje 
programoje.

, Kritikoje pažymi, kad mi- 
j nėtas, fundas yra palaikomūs 
iš visuomenės aukų, kaipo lab- 

. daringa Įstaiga. Jos tikslas — 
tyrinėti, atrasti pagalbą nuo 

; vėžio ligos.
Pakvietimu fašistų gastro- 

i lems po Ameriką toji neva 
“labdarybė” pasukta, auginti 
fašizmo vėžį. Aišku, kad ta 

j grupė neatvažiavo iš Ispanijos 
IĮ New Yorką be paramos iš 
i to visuomenės aukomis sude
damo Pundo.

Darbininkai Kafeterijai
COUNTER GIRLS 

VYRAI APVALYMUI 
INDŲ MAZGOTOJAI

Vyrai ar moteriškės
Dirbti Kateteri jojo

Mūsų Naujame Jackson Heights
Fabrike

Pilnam ar daliai laiko (5 dienos) 
Gera Mokestis

Visos Darbininkam Pašalpos
Kreipkitės j Personnel 

Dirbamom dienom 8 -4 P. M.
BULOVĄ WATCH CO.

62-10 Woodside Ave.
Woodside, Queens

(.108-110)

HELP WANTED MALE
I lJRNACE INSTATYTOJAI 

IR PAGELBININKAI
Patyrę prie šilto oro furnaces ir 

duct: work. Apskritų metų darbas.
HOLLAND FURNACE CO.
403 No. MacQucsten Pkwy 

Mt. Vernon, N. Y.
MO. 8-1085

(108-112)

257 W. 17th St
(104-110)

DELICATESSEN COOK
Viena, kuri gali vesti visą virtu

vės gaspadorystę, turi 1 urėti delica
tessen patyrimo. Gera mokestis tin
kamai moteriškei. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

GEORGE’S DELICATESSEN 
17-71 Dutch Broadway, Elmont, L. I.

’ VI. 5-0397
(105-111)

GRADUATE NURSE

Priežiūros pareigom, 3 P. M.
11 P. M. Gyvenimas vieloje ar 
tur. Patraukianti alga. Rašykite 
kreipkitės > asmeniškai 
Irai or):

TARRYTOWN HOSPITAL 
Tarrytown, N. Y.

(105-111)

iki 
ki- 
ar 

(Adminis-

“Pavojingasis”

Darbiečiai parėmė 
geležinkeliečiu biliu

American Labor Party Now 
i Yorke pateikė Kongresui, me
morandumą, kuriame ragina 
Kongresą Įstatymiškai page
rinti geležinkeliečių pensiją. 
Ragina kongresmanus paremti 

• bilių H. R. 122. Jeigu tas bi- 
lius taptų priimtas, geležinke
liečiai gautų pensijai pusę to
kios sumos, kokią gaudavo 
algomis. Ir galėtų išeiti ant 
pensijos' po išdirbimo 30 me
tų .

Darbiečiai pareiškė, kad ge
ležinkeliečiam pensijų sąskai
toje yra trys bilijonai dolerių 

i nesuvartotų pinigų, užtenka
mai suteikti minėtą pensiją.

Panaikino taksiku 
lokalą 102-rą

lo- 
kad 
Lo- 

naųji nariai,
įsake AFL

Nariams pranešta, kad 
kalas panaikinamas. Ir 
jie gali Įstoti Į Teamsters 
kalą 826, kaip 
Panaikinti lokalu 
viršenybė.

Prie lokalo uždarymo prive
dė to lokalo Įkūrėjo John Dio- 
guard! Įklimpimas Į teismines 
painiavas. Jis patrauktas teis
man už nemokėjimą valdžiai 
taksų 1950-51 metais. Nemo
kėjęs taksų už stambias 
mas pinigų, kurias jisai 
Įtartas gavus nelegaliais

šu- 
yra

gali patapti 
visų Williamsburg© lie- 
Apie tai daugelis jau 
ir visi laukia pamatyti

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

Brooklynietis Posikira 
pametęs banke $2,000, 
bankan sugrąžino nepasirašęs 
asmuo su rašteliu, ' kuriame 
sako, kad pinigus bereikalin- 
kai parsinešė namo juos ra
dusi jaunuolė jų duktė. Bu vil
ais pametėjas pasiūlė mergšei 
$200 radybų, jeigu ji atsišauk
tų.

buvo
Juos

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Robert Shelley, 10 metų, 
kūnas ištrauktas iš Hudson 
ties I lOth St.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAIT1S
Užlaiko puikų

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Harry Yaris buvo operuo
tas praėjusį pirmadienį, Man
hattan General Hospital, New 
Yorke.

Imigracijos viršininkai sako, 
kad jj vėl gabens i Filis Is- 
land taip greit, kai tik jis ga
lės išeiti iš ligonines.

Yaris, unijų organizuoto- 
jas, imigracijos valdininkų 
vaizduojamas “labai pavojin
gu.” Tuo pateisina jo laiky
mą Ellis Islando—koncentra
cijos kem'pėjc. Tuo teisina jo 
neišleidimą po kaucija. Net 
ir salai jis jau buvęs tapęs 
“pavojingu.” Ji ir kitą unijis- 
tą, Charles A. Doyle, buvo 
perkėlę iš Ellis Salos į kalėji- 
minę daboklę New Yorke. Ta
čiau, koks jis “pavojingas,” 
parodo sekamas incidentas:

Kai Yariso sveikata pablo
gėjo būnant kalėjime, jo ad
vokatas iš Amerikinio Svetur- 
gimiams Ginti Komiteto išga
vo jam teisę eiti gydytis pas 
privatini daktarą. Tuomet is 
valdinės ligoninės kalėjiminio 
skyriaus sargas išvedė Yarisą 
—tą “pavojingąjį” — ant 
gatves ir ten paliko stovintį 
ant kampo. Paliko, žinoma, 
be cento kišenėje.

Kad ir būdamas be cento, 
ligonis Yaris šiaip taip surado 
būdą pasiekti draugus ir kar
tu su jais pabūti laisvėje ket
vertą ' dienų iki imigracijos 
viršininkai atsiminė, jog jis 
“pavojingas.” Tuomet jĮ vėl 
paėmė iš namų ir nugabeno 
ant salos. O iš ten, po 
ba, atlydėjo Į ligoninę 
eijai.

sargy- 
o para

Island 
ekspertai

Tyrinėjimuose Long 
gelžkelių padėties 
liudijo, kad apie 30 procentų 
keleivių negauna sėdynių, va
gonai 
giau 
negu

neišvalyti, daug dau- 
Į vyksta susitrukdymų, 

paprastai.

VYRAS VIRTUVEI
Gyvenimas 

ves sandėlio 
kambarys ir 
bas. šaukite:

REpuhlic. 9-2523
(107-113)

Embassy Hotel streiku ojan-' 
tieji darbininkai sušaukė vieš
bučio svečių susirinkimą tiks
lu prašyti, kad jie paremtų 
streikierių reikalavimus.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos |
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th .St.)

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9865

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NftRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir Šokiai. Šauni Orkestrą.

vietoje. įvairus virtu- 
darbas. Alga, atskiras 
valgis. Nuolatinis dar-

REAL ESTATE
I) UN WOODIE—WESTCHESTER 

COUNTY
Fieldstone ir shingle 2 šeimų na

mas, 6 rūmų aparlmentai, pilnas 
skiepas, 2 karam garadžius, ugnia
vietė, aliejus, naujas stogas, refrige
rator ir kiti patogumai. 60x100 gra
žios žemės plotas. Gerą rezidencinė 
sekcija, arti visų patogumų. Savi
ninkas apleidžia miestą, parduoda 
su nuostoliais tik už $19,990.

Šaukite savininką:
YONKERS 8-7514

(108-114)

NEW ROCHELLE (Broadview)
Kilnūs namai ant akro puikios že

mes. Arti mokyklų, bažnyčių, ir 
krautuvių. Puikioje rezidencinėje 
sekcijoje. Patogūs namai didelei šei
mai ar profesijos žmogui. 5 miegrū- 
miai, 3 didelės maudynės, tarnams 
patalpa ir maudynė, didelis korido
rius ir salionas, dideli stiklais ap
statyti porčiai, knygynas, dining rū
mas, virtuvė, powder rūmas. Turi 
būt pamatytas, kad įvertinti. Tikras 
pirkinys tik už $37,500. Šaukite sa
vininką.

NEW ROCHELLE 2-7184
(106-112)

screens,

BELLEROSE, L. I.
4 melų senumo mūrinis bungalow, 

4 Va rūmų, pilnas skiepas, expansion 
attic. Aliejum šildomas, 
storm durys, Venetians, naujai pa
dailintas žemes plotas, 40x100 dy
džio, puikiausi susisiekimai, arti mo
kyklų, krautuvių ir “transportacijos. 
Tikras pirkinys. Tik $15,500. Šau
kite savininką: '

Fieldstone .8-9387
(107-111)

REIKALAVIMAI
REIKALINGI DARBININKAI 

ĮVAIRIEMS NAMŲ DARBAMS
Guolis vietoje. Poros, dieniniai dar

bininkai namų ruošai, auklės, virėjai 
ir 1.1. Tuojaus reikalingi. Nuolatinis 
ar dalies laiko darbas sulig jūsų pasi
rinkimo. Gerai apmokami darbai. 
Arti namų darbai taipgi.

Kreipkitės:
FORESTMADISON

71-15 Austin St., Forest Hills, L. I.
Tel. BO. 8-1110

(104-110)

Ragino gelbėti miestą 
nuo bankieriu

New Yorko komunistų or
ganizacija atsišaukė Į visuo
menę sudaryti liaudies koali
ciją miesto valdžios rinki
muose tikslui apsaugoti nuo 
užkerimo miestui stambiųjų 
ban 1< i er i ų -r e p u b 1 i k o n ų va 1 - 
d žios.

Atsišaukime pažymi, 
tos valdžios pradai jau 
ryti gubernatoriaus 
per jo uždėtą miestui Transit
Authority su pakėlimu fėro. ,

kad / 
pada- 

Dewey

Kasinedamas savo daržą 
, Freeport gyventojas atradęs 
i krūvą kaulų. Spėliojama, kad 
, tai būsią Eugenijos Cedar- 
holm, kuri netoli tos vietos 
buvo dingusi be žinios 1927 
m. Pradėjo tyrimą.

REIKALINGA OFFICE GIRL
Atlikimui abelnaU ofiso darbo ir 

atsakinėjimui telefonų. Išmokinsime 
switchboard. (Taipinimas ir short
hand nereikalingas.) Nuolatinis dan 
bas. Kreipkitės: U

INDIVIDUAL LAUNDRY CO.
75 River St., New Rochelle, N. Y.

Tel. NEw Rochelle 2-9800
(107-113)

PATYRUSI FLOORLADY
Pilnai mokanti darbininke atrin

kimui darbo ir pagelbėjimui fore- 
lady’ci visame darbo. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis.

Taipgi reikalingos Singer mašinų 
operai orės. Kreipk it ės:

J. & J. BLOUSE CO.
333 St. Nicholas Ave., 
Ridgew’ood, Brooklyn

Tel. HE. .8-3072
(106-112)'

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinų.

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

AMREIN KNITTING MILLS
72-24 — 61st Sf. (arti Myrtle Ave.)

Glendale, Queens, L. I.
(108-114^

NURSING
Proga registruotai profesionalei ; 

slaugei. Patenkinanti ir įvairūs da^r į; 
bai, 5 dienų savaitė. Reguliarūs va-W» 
landos. Tinkamos vakacijos. zApmo/ 
karnos šventės. Ligoje pašalpas. Ra
šykite ar kreipkitės:
YONKERS VISITING NURSING 

ASSOC.
HEALTH CENTER BLDG.
Nepperhan Ave., Yonkers, N. Y.

Tel. Yonkers 5-0803
(lb6-112)

87

BEAUTICIAN
Pilnai patyrusi. Pilnam laikui, ge

ros valandos; gera alga. Nuolatinis 
darbas. Kreipkitės:

ANN’S BEAUTY SALON
34-56 Fulton St., Cypress Hills.

Phone TA. 7-8419 
(Pirmadieniais uždara).

(109-115)

PATYRUSIOS
AVIŲ ŽARNŲ

ATRINKftJOS
Mokėsime Aukštą Algą

CENTRAL CASING CORP.
250 Green St., Brooklyn

Tel. EV. 3-5535
• (109-113)

LAUNDRY SUIRT
PRESS OPERATOR

Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

LITTLE NECK LAUNDRY
12 Northern Blvd., Great Netįk, L. L.

Tel. Gųeat Neck 4-0175
(110-116)

REIKALINGA SALESLADY
Patyrusi prie sportswear. 5 dienų 

savaitė. 381 a valandos. Alga pri- 
skaitant komisą. Kreipkitės:

LORELEI STORKS
225 Main St., White Plains, N. Y.

(110-114)
KITCHEN & COUNTER

, DARBININKft
Patyrusi. 6 dienos. Nuolatinis dar

bas, gera mokestis ir tipai.
Kreipkitės:

LUNCHEONETTE
88—1st Avė., tarp 5 ir 6 Sis.

New York City
(110-114)

REIKALINGOS
CHAMBERMAIDS

Vien tik su viešbučių patyrimu.
Nuolatinis darbas. Unijinė moketstis

Kreipkitės:
EXECUTIVE HOUSEKEEPER

* ESSEX HOUSE HOTEL
160 Central Park So., N. Y. C.

■---------------------------------- ---------
REIKALINGOS

BEAUTY OPERATORS ’ 
.Gera proga, priimsime studentes— 
išmokysime biznio. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Kreipkitės:

CARMEN
110 W. 8Ist St., N. Y. C.

' (110-112)

6 pusi.—Laisvi i




