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KRISLAI
Prelatas McGrath kalba. 
Kodėl jis taip daro? 4 
Sinkiange.
Apie Joną Biliūną.
Masonai-juok dariai. 
Irake.

Rašo R. M1ZARA

Šiomis dienomis Plainfield, 
N. J., vyksta kaž kokis Mėly
nosios Armijos Fatiminis Kon
gresas.

< (Jame sake kalbą prelatas 
* Vvx/Jliam C. McGrath.

Ką gi .jis ten pasakė?
Jis pasakė, jog 25,000^000 

Amerikos mokyklinio amžiaus 
vaiku niekad nesą girdėję 
“Dievo žodžio.“

Jis pasakė, jog 70,00(1.000 
amerikiečiu “niekad nėra bu
vę bažnyčioje.“

Jis pasakė, jog šiuo metu 
Jungtinėse Valstijose - “prieš 
Dievą eina revoliucija.“

— Dievas turi tiek pat vie
tos. Kremliuje, kiek jis jos 
turi Jungtiniu Valstijų uni
versitetuose. — suriko prela
tas McGrath.

—o—
Aiškus dalykas. prelatas 

McGrath kalbėjo nei Ši nei tą, 
^panašiai, kaip pas lietuvius 
dažnai nukalba prelatas Bal
tinas.

■ Kitais žodžiais: kalbėtojas 
'^kr^ipė faktus, pasakė daug 
netiesos.

Bet dėl ko jis tai darė?
Mums rodosi, jog McGrath 

yra pasišovęs’ talkininkauti 
senatoriui McCarthy. Dėl to 
prelatas nesigaili juodo tepa
lo Amerikos žmonėms nuda
žyti, kad vėliau galėtu pasa
kyti fašistiniam McCarthy: 
Juozai, nubaltyk .juos.

—o—
Neseniai atsidarė automobi

liu fabrikas Sinkiango provin
cijoje, Kinijoje.

Fabrikas buvo pradėtas 
statyti 1950 metais. Kinams 
statytojams padėjo tarybi
niai technikai.

Atidarymas naujo automo
bilių fabriko Amerikoje. Tary
bų Sąjungoje, Anglijoje, bei 
kurioje kitoje Europos šalyje, 
nesudarytu labai svarbios ži
nios.

Bet atidarymas naujo auto
mobiliu fabriko Kinijoje ir 
dargi .t^kiango provincijoje, 
yra Įkas i ta !

.<« - —o—
Šio menesio pradžioje, pa

galiau, Anykščiuose buvo iš
kilmingai palaidoti rašytojo 
Jono Biliūno palaikai.

Jono Biliūno palaikų perkė
limas iš Lenkijos į Lietuvą, 
jų sutikimas Vilniuje, jų ve
žimas į Anykščius, — visa 
tai skaitytojas ras smulkiai 
aprašyta rytdienos Laisvėje.

—o—
New Yorko mieste vyksta 

masonų, kuriuos daug lietu
vių vadina farmazonais, su
važiavimas.

Keletas dešimtu tūkstančių 
žmonių suvyko čia “geriems 
laikams“ praleisti: paūžti, pa
sirodyti.

Tūli jų ryžtasi pa j nokinti 
žmones, na, tai ir juokina, 
dažnai patys save juokui išsi- 
sMty^mi.

TKo W'rcine spauda rašo, jog 
masone atsivežė daug pinigu.

Atrodo, tik tą jie ir teat- 
sivežė !

—o—
Irako valdžia taipgi pasi

žymėjo: ji pasiuntė visam
amžiui kalėti tris to krašto

Šiaurine Korėja reikalauja 
: užtikrinimo, kad Syngnianas 
IRhee nepanaujinty karo 
Robertsonas sako, “paliaubos 
priklauso tik nuo komunistų”

Panmundžom, Korėja, lie
ji pos 16. — Šiaurinės Korė- 
! jos liaudininkai vėl reikalą- 
i vo iš amerikonu užtikrini- 
i mo, kad P i e t i n ė s Korė- 
i jos tautininkų prezidentas 
i Syngmanas Rhee iš naujo 
j nepradės karo po paliaubų 
! sutarties pasirašymui. Jie 
i statė klausimą: — Kaip 
! amerikonai sulaikytų Rhee, 
jeigu jis mėgintų panaujin-

i t i karą?
Pranešama, jog Amerikos 

atstovai ketvirtadienį davė 
kokį ten naują pasiūlymą 
dėl. sutarties. Korėjos liau
dininkų ir kinų delegatai 
reikalavo daugiau laiko 
šiam pasiūlymui apsvarsty
ti. Paliaubinėš derybos to-

Gruzijos ministras, Berijos 
draugas Dekanozov pašalintas 
iš Komunistei Partijos

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, kad:

Sovietinės Gruzijos Ko
munistų Partijos centro ko
mitetas pašalino^ iš partijos 
Vladimirą G. Dekanozovą, 
buvusį to komiteto narį, lig
šiolinį Gruzijos vidaus rei
kalu ministrą, v v

Platusis centro komiteto 
susirinkimas, dalyvaujant 
1,200 vadovaujančių komu
nistų, pasmerkė Dekanozo
vą kaip partijos išdaviką.

Dekanozovas (kurio ti
kroji gruziniška pavarde 
y r a Dekanozišvili) buvo 
artimasis bičiulis Berijos. 
0 Berija, buvęs Sovietų.Są-

Amerika ginkluos Čiango 
saliukes prieš Kiniją

Washington. — Ameri
kos valdžia planuoja sti
priau apginkluoti tuziną 
m a ž ų saliukių, iš k u ra ų 
Čiang Kai-šeko kinai tau
tininkai daro staigius už
puolimus prieš pietinį pa
jūrį Kinijos Liaudies Res
publikos.

Tos saliukes yra > už ke
liolikos iki kelių* dešimčių 
mylių nuo pietinės Kinijos 
krantų. Čiangininkai iš sa- 
liukiu nakties laiku įsiver
žia Kinijon, sprogdina fa
brikus bei kitus įrengimus, 
žudo valdininkus bei ka
rius; pasigrobia, ką gali, ir 
sprunka atgal į savo saliu
kes.

komunistų vadovus, — jų tar
pe komunistų partijos genera
linį sekretorių Bahudin Nūn.

Kitas Irako komunistų va
dovas buvo nusmerktas pen- 
keriems metams kalėti.

Irakiečiai reakcininkai, ma
tyt, mokosi iš Amerikos ma- 
kartistų.

del pertrauktos iki šešta
dienio. •

Rhee priešingas, bet 
sutinkąs... c.

Washington. — Preziden
to Eisenhowerio pasiunti
nys Robertsonas, sugrįžęs 
iš pasitarimų su Svngma- 
nu Rhee, Pietinės Korėjos 
tautininkų prezidentu, ra
portavo, kad “Rhee yra 
priešingas siūlomai paliau
bų sutarčiai, bet jis sutin
kąs laikytis paliaubų.”

Robertsonas todėl pareiš
kė, jog “paliaubos dabar 
priklauso tiktai nuo komu
nistų,” Šiaurinės Korėjos 
liaudininku ir kinu.V

jungos vidaus reikalų mi
nistras-, tapo išmestas iš 
Komunistų Partijos ir val
džios ir areštuotas kaip iš
davikas, bandęs grąžinti 
kapitalizmą sovietinėje ša- 
lyje.

Gruzijos Komunistų Par
tija taip pat išbraukė A. I. 
Mgeladzę, buvusį jos cen
tro komiteto sekretorių.

Gruzijos premjeras V. 
M. Bachradze pasmerkė 
Mgeladzę sykiu su Berija 
kaip partijos išdavikus;

Partijos komitetas taip
gi pašalino kelis kitus par
eigūnus.

Amerikonai ir ju 
talkininkai atgriebė 
tūlas pozicijas
Korėja, liep. 16.—Daugiau 

kaip 45,000 amerikonų ir jų 
talkininkų su pulkais lėk
tuvų, tankų ir patrankų 
įnirtingai kontr . atakavo 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus bei kinus vidurinia
me fronte ir atgavo kai ku
rias prarastas poz i c i j a s, 
kaip teigia United Press.

Korėjos liaudininkai ir 
kinai per kelias paskutines 
dienas buvo prasiveržę tris 
iki keturių mylių pirmyn, 
laužydami ypač Pietinės 
Korėjos tautininkų linijas, 

Dabar amerikiniai kores
pondentai praneša, kad 
amerikonai su savo talki
ninkais kai kur atmušė 
liaudininkus apie vieną my
lią atgal.

Washington.—Senato ko
misija užgyrė bilių, reika
laujantį pratęst taksus už 
nepaprastai didelius pel
nus iki naujų metų.

Berijąs viengenčiai liudija, 
kad jisai siūlėsi talkon 
Hitleriui prieš Sovietų Sąjungų

New York. — Patys Lav- 
rentijaus Berijos tautiečiai 
gruzinai liudijo, kad jis 
karo metu siūlėsi patar
naut Hitleriui prieš Sovie
tų Sąjungą/ kaip rašoma' 
New Yorko Times’e (liepos 
13 d. laidoje).

(Berija dabar pašalin
tas iš Sovietų vidaus reikay 
lu ministro vietos ir iš
brauktas iš sovietinės Ko
munistų Partijos kaip iš
davikas ir karinių imperi
alistų įnagis.)

Politinis N. Y. Times’o ben
dradarbis Harry Schwartz 
rašo:

“Tam tikras skaičius pa
bėgėlių iš Gruzijos, p., Be
rijos tautiečių, atvykę šion 
šalin per keletą paskutinių 
metų, patvirtina praneši
mą, kuris pačiu įvykiu pa
deda išaiškinti, kodėl p. Be
rija nupuolė ir kokių tiks
lų jisai siekė pirmiau ve
damoje savo politikoje.

“Šie gruzinai sako, jog 
ankstyvajame Antrojo pa
saulinio- karo laikotarpyje, 
kuomet atrodė, kad Hitle
rio armijos maršuoja lin
kui, tartum, neišvengiamos 
pergalės, tai grupė Gruzi
jos Komunistų Partijos va
dovų, o jų tarpe ir p. Be
rija, nutarė mėgint ką nors 
išgelbėti iš ateinančio, pa
gal jų supratimą, sumuši
mo stalininei Rusijai.

“ši bandymą darant, kaip 
praneša tie pabėgėliai, bu
vo siunčiamas atstovas pro 
Sovietų ir vokiečių eiles į 
Berlyną, kur jis mėgino 
įteikti sekantį pasiūlymą 
aukščiau šiem s vokiečių val
dininkams, taip pat ir Hit
leriui:

Kongresmanas skundžiasi, kad 
ragangaudžiai uždraudė jam 
stebėt atominį sprogdinimą

Washington.— Demokra
tas kongresmanas Rober
tas L. Condon skundėsi 
Kongreso Atstovų Rūmui, 
kad valdinė atomų jėgos 
komisija neleido jam ma
tyti atom - bombos sprogdi
nimą Nevados dykumoje 
gegužės 5 d.

Visi Kongreso nariai bu
vo pakviesti į sprogdinimo 
vietą, bet du atominės ko
misijos tarnautojai sulaikė 
Condoną. Nes kokie ten 
slapukai buvo pašnabždėję 
atominei komisijai, būk jis 
draugavęs su priešingais 
valdžiai žmonėmis ar orga
nizacijomis.

—Jeigu būtų leista valdi
ninkams ir toliau taip sau- 
vališkai elgtis su Kongreso 
nariais, — sakė Condonas, 
—tai vykdomoji valdžia ga
lėtų pilnai užvaldyti ir visą 
Kongresą.

Condonas pranešė, jog 
Antrajame pasaul i n i a m e

“Gruzinų vadai su p. Be
rija pryšakyje padarytų 
taip, kad Sovietų • armijos, 
išrikiuotos prieš Hitlerį Už
kaukazės srityje, nustotų 
jam priešintis ir leistų vo
kiečiams greitai užkariauti 
tą sritį. Už tai šie gruzinų 
vadai piršojf kad Hitleris 
užtikrintų, jog bus sukurta 
tikrai nepriklausoma Gru

zijos valstybė ir jie patys 
taps jos valdovais.

(This attempt, these ref
ugees report, took the form 
of sending a representative 
t h r o u g h the Soviet and 
German lines to Berlin, 
where he attempted to pre
sent this proposition to the 
highest German, officers, 
including Hitler:

(The Georgian leaders, 
headed by Mr. Beria, would 
a r r a n g e for the Soviet 
armies facing Hitler in the 
Transcaucasus area to 
cease their opposition and 
permit a rapid German 
epnquest of the area. Tn 
return, these G e o r g i an 
leaders proposed that Hit
ler guarantee the creation 
of a truly independent 
state of Georgia, with 
themselves as the heads.)

.“Šį pasiūlymą Hitleris, 
matyt, iš pradžios panieki
no, nes jautėsi, kad tikrai 
laimėsiąs pergalę ir kad 
jam nereikią jokių ‘turgų’ 
su jokiais komunistų išda
vikais . Vėliau, kuomet ka
ro eiga pakrypo antron pu
sėn, tai Hitleris, matyt, jau 
kreipė šiek tiek dėmesio į 
tą pasiūlymą. Bet tada pa
sitikėjimas sumušti Sovie
tus buvo jau taip nutolęs, 
kad šis Hitlerio bandymas 
atitaisyti pradinę savo klai
dą jau niekais nuėjo.” 

kare jis gavo Sidabrinės 
žvaigždės medali už narsą; 
užreiškė, jog niekuomet ne
buvo ir nėra nei komunis
tas nei komunizmo pritarė
jas.

Pakartas anglas, 
nužudęs 6 moteris

London.—Teismo spren
dimu, tapo pakartas' John 
Reginald Christie, gelžkelio 
raštininkėlis, kaip moterų 
žudytojas. Jis teisme pri
sipažino pasmaugęs savo 
žmoną ir dar bent penkias 
kitas moteris.

Jis įsiviliodavo moteris j 
savo butą, žadėdamas jas 
dovanai nufotografuoti. Žu
dydavo jas, užkasdavo kie-» 
me bei slėpdavo jų lavonus 
sienose savo kambariu, v

ORAS. — Giedra ir tru
putį vešiau.

Rytine Vokietija siūlo 
su rengt pasitarimus su 
vakarine Vokietija
Pasitarimai svarstytų būsimus 
visuotinus vokiečių balsavimus

Berlin. — Rytinė Demo
kratinė Vokiečių R e s p u - 
blika trečiadieni siūlė tuo
jau sušaukti konferenciją 
aukštųjų vakarinės ir ryti
nes Vokietijos įgaliotinių, 
kad apsvarstytų pasiruoši
mus laisviems visuotiniams 
vokiečiu rinkimams. Tie 
rinkimai spręstų apie ryti
nės ir vakarinės Vokietijos 
sujungimą į vieną demo
kratinę, nekarinę vokiečių 
valstybę.

Rytinės Vokietijos minis
trų taryba, duodama šį pa
siūlymą, taip pat kaltino 
anglus - amerikonus ir va
karinės Vokietijos valdžią 
už riaušių sukėlimą rytinė
je Vokietijoje pereitą mė
nesi. • v

Anglijos darbiečiai 
smerkia valdžia už 
terorą prieš negrus

London. — Anthony W. 
Benn ir kiti darbiečiąi An
glijos seimo nariai aštriai 
kritikavo valdžią už bega
linį terorą prieš" Mau Mau 
negrus Kenyjoje, anglų ko
lonijoje rytinėje Afrikoje.

Darbiečiai-socialistai rei
kalavo paskirti komisiją, 
kad ištirtų anglų kariuo
menės ir policijos daromas 
baisenybe^ prieš negrus.

Kolonijų ministras Oliver 
Lyttleton atmetė reikalavi
mą .

Darbiečiai, šalia, kitko, 
nurodė tokius teroro veiks
mus:

Anglų ‘ kariuomenė bei 
policija, pagal valdžios įsa
kymą, tuojau • šaudo nesi- 
duodančius a r e š t u o t ne
grus, kaip nužiūrimus Maū 
Mau teroristus.

Anglai atėmė iš negrų 
dar 16,700 ketvirtainių my
lių derlingos žemės, taip 
kad negrams beveik nieko 
neliko, apart bergždžių 
dyklaūkių bei raistų. .

Anglai su draskančiais 
žmones šunimis medžioja 
negrus miškuose; dešimtis 
tūkstančių negrų suvarė į 
koncentracijos stovyklas ir 
šimtus sušaudė bei pakorė.

PAKEISTAS ESTIJOS 
MINISTRAS

United Press praneša, kad 
tapo pašalintas tarybinės 
Estijos teisingumo minis
tras Ivanas Usenko ir jo 
vieton paskirtas Walter 
Raudsalu. ■

Rangoon, Burma, — Su
kilėliai susprogdino du 
traukinius, pražudant 15 
žmonių ir sužeidžiant 50, ir 
paėmė 100 keleivių kaiį 
įkaitus.

<J

Pakeistas teisingumo 
ministras

Rytų Vokietijos premje
ras O. Grotewohl pranešė, 
jog tapo pašalintas teisin- 
gumd ministras socialde
mokratas Max Fechner už 
priešingą respublikai vei
klą. Nauju teisingumo mi
nistru paskirta Hilde Ben
jamin.

^Vakarai neigia rytinės 
Vokietijos pasiūlymą

Washington. — Amerika 
ir jos talkininkai neigia .ry
tinės Vokietijos pasiūlymą 
— surengti pasitarimus 
tarp rytinės ir vakarinės 
Vokietijos delegatų apie 
busimuosius laisvus rinki
mus dėl šalies suvienijimo.

Amerikos valdininkai sa
ko. tuo pasiūlymu rytinės 
Vokietijos komunistai sten
giasi pakenkti Keturių Di
džiųjų .užsieninių ministrų 
sueigai — Jungtinių Vals
tijų, Sovietų Sąjungos, An
glijos ir Franci jos.

Sovietų vyriausybė dar 
neatsiliepę į pakvietimą da
lyvauti toje sueigoje rug
sėjo mėnesį, aptarimui Vo
kietijos ir Austrijos klau
simų.

Jau 138,246 
nukentėjo

nai 
ėjoje'

Washington. —Gynybos 
departmentas liep. 15 pa
skelbė, jog per kautfvnes- 
Korėjoje jau 138,246 ame
rikonai nukentėjo sekamus 

'nuostolius:
Užmušta 24,804, suosta 

100,597, be žinios di 
nelaisvėn pakliuvo 12,845.

Per saVaitę iki šio valdi
nio pranešimo taip nuken
tėjo dar 332 amerikiniai ka
riai.

o bei

Vienas prekinisJaivas 
nuskandino kitą

San Francisco..—^Ūkano
tame ore prekinis laivas 
Hawaiian Pilot susikūlė su 
kitu prekiniu laivu Jacobu 
Luckenbachu ir nuskandino 
šį laivą. Nušokusius nuo 
Luckenbacho į vandenį 49 
žmones išgelbėjo Hawaiian 
Piloto jūrininkai. Pats 
Hawaiian Pilot buvo ap
lamdytas, bet savais garais 
atplaukė į uostą.
ŽUVO DAUG SIUNTINIŲ 

AMERIKONAM 
KORĖJOJ

Su Lųckenbach laivu nu
skendo 61 maišas laiškų ir 
4,513 maišų parcel post 
pundelių, kurie buvo tuo 
laivu siunčiami ameriko
nams Korėjoje.

i
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KOLEKTYVE VADOVYBE
ŠIUO METU Tarybų Sąjungoje griežtai reikalau

jama iš komunistų ir nepartinių darbuotojų, kad jie 
darytų kolektyve vadovybę.

^Kolektyve vadovybė privalo viešpatauti visur: 
ganizacijose ir valdžioje, pradedant nuo žemiausių
sios organų ir baigiant aukščiausiuoju. Taip skelbia 
Maskvos Pravda, reiškianti Tarybų Sąjungos komunis
tų partijos centro komiteto valiąį

“Sprendimai, padaryti vieno asmens, beveik visuo
met esti šališki,” sako Pravda.

Tai tiesa, kurią gerai žino kiekvienas, veikiąs orga
nizacijose. Tik kolektyve vadovybė tegali suteikti tei
singą ir bešališką atsakymą į kylančius klausimus.

Pasitaiko istorijoje protarpių, kur pavieniai asme
nys turi didžiulės įtakos visuose svarbesniuose sprendi
muose. Tokiais asmenimis buvoi Leninas ir Stalinas, ta
čiau, ir tuomet visa tarybinė santvarka rėmėsi kolekty
ve vadovybe.

! Dėl kolektyvės vadovybės, dėl didesnio budėjimo ir 
griežtesnės disciplinos pasisakė visos Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos organizacijos. Jos tai padarė ry
šium su pašalinimu iš partijos eilių Berijos.

Apie 7,000,600 tos partijos narių, taipgi milijonai ne
partinių darbininkų, įvykusiuose visos šalies kampuose 
susirinkimuose užgyrė Berijos pašalinimą.

Triukšmas del karalaitės Margaretos
ANGLIJOJE šiuo n 

dėl karalaitės Margarete
Sakoma, jog Marga

Peter Townsend, pasižymėjusį karį, 
karališko kraujo ir jau esąs i— 
suotas. Dėl to, sakoma, Churchillo vyriausybė uždraudė 
Margaretai už Townsendo tekėti.

Na, ir šis dalykas jau buvo iškeltas šalies parla
mente. O kai kurie Anglijos laikraščiai atsiklausia sa- 

\ vo skaitytojų, ką jie galvoja: turi teisę Margareta už 
kapitono Peterio ištekėti ar neturi?

Londono Daily Worker tuo klausimu atvirai ir aiš
kiai pasisakė: Suteikite Margaretai laisvę ir teisę, te
kėti už ko tik ji nori.

Harvey O’Connor nusistatymas
SENATIMS MvCARjTHY komitetas aną dieną bu- 

vo pasišaukęs, tarp kitų, Harvey O’Connor, rašytoją, au
torių visos eilės knygų, kurias inkvizitoriai nusitarė iš
mesti iš valdinių knygynų užsienyje ir deginti.

Bet šis rašytojas yra pasiryžęs išbandyti teismuose 
pirmąjį Teisių Biliaus skyrių,—skyrių, kuris garantuo
ja kiekvienam amerikiečiui teisę laisvai tikėti, rašyti, 
susirinkti. Dėl to jis be didelių ceremonijų pasakė ko
mitetui: “mano raštai, mano knygos ir mano politinės 
pažiūros nėra\šito komiteto biznis. Jei aš kur nors su
laužiau įstatymą, tai lai mane teisia atitinkami teismai, 
bet ne kongresiniai komitetai.”

Kaip matome, šis rašytojo O’Connoro nusistatymas 
iškelia naują dalyką. Ligi šiol dauguma žmonių, pa
šauktų į kongresinius komitetus inkvizicijai, atsisakė 
liudyti, pasiremiant penktuoju Teisių Biliaus straipsniu, 
kuris garantuoja teisę liudytojui atsisakyti liudyti prieš 
save.

Senatorius McCarthy supyko ant rašytojo O’Con- 
noro ir pažadėjo jį pabausti. McCarthy veikiausiai pa
reikalaus Kongreso apkaltinti rašytoją už Kongreso 
“paniekinimą.” Tuomet įvyks teismas ir tame teisme 
rašytojas įrodysiąs pats, jog makartinis komitetas lau
žo šalies konstituciją.

Kitas rašytojas, tą pačią dieną buvęs pašauktas, 
Leo Huberman, sekė O’Connoro pavyzdžiu.

Žiūrėsime, kas iš to viso bus.

Kas Ką Rašo ir Sako RYGA

Jugoslavijos kariai nušovė 
Albanijos oficierių

<

Budapest, Vengrija.—Al
banijos valdžia užprotesta
vo, kad:

Būrys Jugoslavijos karei
vių įsiveržė į Albaniją, kuo
met Albanijos kariai buvo 
suėmę jugoslavus šnipus - 
ardytojus.

Jugoslavijos kareiviai nu
šovė albanų oficierių ir per- 
bėgdino saviškius šnipus 
atgal į Jugoslaviją.

Žemas lėktuvo skridimas 
numarino vaikuti

Los Angeles. — Žemai 
sklisdamas lėktuvas per
gąsdino dvimetinį vaikutį 
Donaldą Baldwinuka, žai
dusį savo kieme. Tad vai
kutis klykdamas taip smar
kiai bėgo, jog krito, apalpo 
ir numirė.

St. Louis.—Sukniasiuviai 
čia išgavo 7 centus priedo 
per valandą.

VYDŪNO PALIKIMAS
Komisija, kuri tvarkė 

Diepholze, Vakarų Vokieti
joje, mirusiojo Vydūno - 
Storosto-s palikimą, skelbia 
suradusi sekamą:

I. Rankraščių: Albumas su 
Vydūno įrašais, tik pradėtas,
— 1. Sąsiuvinių ir užrašų 
knygelių lietuviškai 25, vokiš
kai 35. Mašinėle rašytų rank
raščių lietuvių ir vokiečių 
kalbomis—57. Rankraščių ir 
užrašų knygelėse 18. Įvairių 
palaidų rankraščių ir laiškų 
ryšulėlių — 1. Įvairių Vydū
nui sveikinimų (adresų) —1. 
Vydūno knygų katalogų 2.-se 
ranka rašytuose puslapiuose
— 2. ,

II. Vydūno parašytų ar iš
verstų knygų : Bhagavad Gitą
— 489, Tauresnio žmonišku
mo užtekėjimas — 432, Ein 
Nachlass — 135, Die Lebens- 
welt im Preussische Litauen— 
14, įvairių kitų knygų — 18.

UI. .Vydūnui dedikuotų į- 
vairių autorių knygų — 26.

IV. Mokslinės vertės ar ki
tų retesnių knygų — 18.

V. Įvairių lietuviškų ir ne
lietuviškų knygų, nepriskirtų 
prie retesnių, — 64.

VI. Vydūno portretas (alie
jinis).

VII. Vydūno pomirtinė kau
kė.

VIII. Ryšulys įvairių žurna
lų.

“Kitokį turtą” Vydūnas 
paliko savo artimiesiems., 
matyt, giminėms. Iš viso, 
pasak komisijos, “turto” li
ko tik apie 300 vokiškų 
markiu vertės, v

progresyvių.
pakėlimui

“komunistų

DĖL J. B. MATTHEWS’!) 
Iš VIETOS IŠSPYRIMO
Dienraštis Vilnis rašo:
Vyriausias Joe McCarthy 

“tyrinėtojas“ J. B. Matthews 
pavarytas iš tos vietos. Prieš jį 
išstojo dauguma McCarthy 
komiteto.

Prezidentas Eisenhower 
'taipjau blogai apie jį, bent jo 
atakas ant protestonų kunigų, 
atsiliepė. Sen. McCarthy no
rėjo palaikyti Matthewsą, bet 
negalėjo.

Matthews vienu tarpu buvo 
prisimetęs prie 
Tatai jis naudojo 
savo autoriteto 
tyrinėjimui“. Sen. McCarthy 
politinių raganų medžiojimo 
komitetas pasisamdė jį.

Liudininkais jis stato viso
kio plauko renegatus, nusto
jus saYigarbos.

Įsismaginęs Matthews, kaip 
pirma kongresmanas Veide, 
pasimojo tyrinėti protestonų 
kunigus. Nežiūrint, kad Veide) 
tas neišdegė, kad jis turėjo 
trauktis atgal, Matthews ma
nė gudriau padarysiąs. Jis pa
rašė ataką prieš protestonų 
kunigus, kaipo “daugiausia 
palaikančius komunistų veiki
mą.“

Atrodo, jog reakcija šį sykį 
perdaug apžiojo 
gromuliuoti.

Kunigija, kaip 
vieningai puolė 
Trys didžiausios

sv. BERNARDO 
MIRTIES SUKAKTIS

Chicagos marijonų laik
raštis skelbia, jog šiemet 
sukanka 800 metu nuo Šv. 
Bernardo mirties. Bernar
das gimė IC'90 metais netoli 
Dijono, Francūzijoje; jis 
gimė turčių šeimoje.

Vienu iš “didžiųjų” Ber
nardui nuopelnų marijonu 
laikraštis priskaito tai, kad 
jis “organizavo Kryžiaus 
žygį Palestinai gelbėti.”

Tai reiškia, Bernardas 
organizavo Europos žmo
nes karui, kuriame žuvo 
šimtai tūkstančių žmonių. 
—žuvo be jokios prasmės. 
Kryžiaus karai, kaip žinia, 
buvo išimtinai plėšikiški 
karai, panašūs į tuos, ku
riuos vėliau atliko vokiškie
ji kryžiokai prieš Lietuvą.

Kaip kryžiaus karus, taip 
ir kryžiokų kartis^ .vestus 
prieš Lietuvą, organizavo 
popiežiai, o juos atliko įvai
rūs banditai, plėšę ir degi
nę tiek Palestiną, tiek mū
sų tėvų kraštą.

Jeigu marijonų laikraštis 
tame mato Bernardo nuo
pelną, tai galime įsivaiz- 
duęti, kaip jis nuopelnus 
supranta.

ir negali su-

ir pirmiau, 
Matthewsa. 
protesto nų

?•»

Vaizdas sausros sunaikintoje Meksikoje. Valstietis 
' rodo į troškulio užmuštą jautį.

bažnyčių organizacijos kreipė
si prie prezidento Eisenhower 
tuo reikalu. Prezidentas atsa- v
kyme jo;ms pasisakė prieš 
Matthewso atakas tint kunigų.

Trys McCarthy komiteto 
nariai jau pirmiau reikalavo 
pavaryt Matthewsa. Pagalios 
prie jų prisidėjo ir Michigan© 
senatorius Potter. McCarthy 
bijodamas priešintis daugu
mai, nes jo “tyrinėjimai“ jau 
ir taip darosi nepopuliarūs, 
pagalios sutiko pavaryti Mat
thewsa.

Iš to reikia daryti dvi svar
bias išvadas:

Viena, kad Amerikos reak
cija, kaip ir kitur reakcija, 
pradėjus puolimus ant ko
munistų, plečia juos ir prieš 
kitus liberališkesnius, demo
kratiškus žmones. Pagalios 
jau ir kunigus ima puldinėti. 
Reakcija taigi neturi ribų, jei 
ji nesulaikoma didele prieš ją 
kova.

Antra, protestonų kunigija 
savo vieningu ir griežtu iš
stojimu prieš politinių raganų 
medžiotojus jau antru kartu 
davė jiems skaudų smūgi. Tai 
geras pavyzdis kaip reaguoti 
Į tuos puolimus.

Nors Latvijos sostines am
žius siekia jau daugiau 
kaip 750 metų, tikra mies
to jaunystė prasidėjo tik 
dabar.

K—kis 
“Wor- 

išleistą

BAISŪS VAIZDAI
Mūsų skaitytojas 

prisiuntė dienraščio 
cester Telegram”
specialų leidinį, nuotrauko
mis vaizduojantį š. m. bir
želio 9 d. viesulos (torna
do) pasekmes Worcesterio 
apylinkėje.

Tai baisūs vaizdai, nepa
sakius kitaip. Kur tik vie
sulą pasisuko, ten paliko 
griuvėsius. O be to, pasiė
mė nemažai ir žmonių .gy
vybių.

Rygos senamiestyje yra 
užsilikę daug pastatų, liudi
jančių apie praėjusius am
žius, apie tuos laikus, kai 
iš vakarų atkeliavę popie
žiaus palaiminti šunes-rite- 
riai žiauriausiai engė ir 
naikino vietos , gyventojus. 
Latvių liaudies poetas Ja
nis Rainis dramoje “Ugnis 
ir naktis” vaizdingai sako 
apie ano meto Rygos staty
tojus, kad jie akmenis skal
do, bet pamatai, ir namai 
svetimiesiems tenka.

Švedų ir lenkų puolimai 
vėlesniais amžiais maža 
kuo tepakeitė Rygos gyve
nimą. Grobikai atsirado 
nauji., bet jų tikslai beveik 
nesiskyrė.

Į plačią vagą pasukamas 
Rygos gyvenimas XVIII 
amžiaus pradžioje. Petro I 
laikais miestas tampa vie
nu iš stambiausių Rusijos 
uostų, sparčiai ima augti 
pramonė. Kylant Rusijos 
proletariato revoliuciniam 
judėjimui, Ryga išauga į 
žymų revoliucinės kovos 
centrą. 1919 metų sausio 
3 d. čia paskelbiama tary
bų valdžia. Penkis mėne
sius didvyriškai ko v o j o 
Latvijos darbo žmonės 
prieš vietinę buržuaziją ir 
užsienio i n t e r v e ntus. Ir 
nors pastariesiems pavyko 
tuomet pasmaugti tarybinę 
Latvijos respubliką, bet ko
va tesėsi ir toliau.

Buržuazijos valdymo lai
kotarpis Rygai buvo sustin
gimo metai. Pramonė ne
pasiekė net to lygio, kuris 
buvo prieš pirmąjį pasauli
nį karą. Ir nors plačiuose 
Rygos prospektuose buržu
azija, stambi valdininkija 
sau pasistatė nemaža puoš
niu rūmu, bet darbo žmo- 
niu nuskurdimas buvo vis 
didesnis. Būdinga, kad vien 
per penkeris metus rūsiuo
se gyvenančių žmonių skai
čius nuo 5.9 tūkstančio iš
augo ligi 13.4 tūkstančio, t. 
y. daugiau kaip dvigubai.

Hitlerinės okupacijos me
tais Ryga nepaprastai nu
kentėjo. Fašistai susprog
dino ir sudegino uostą, pra
monės įmones, gyvenamuo
sius namus, jų tarpe nema
ža istorinių ir architektūri- 

( nių paminklų, elektros sto
tį, dujų fabriką, vandentie
kį. Tik broliškųjų respu
blikų nuoširdžiausios ir pla
čios paramos dėka, rygie- 
čiams pavyko ne tik greit 
atstatyti savo gimtąjį mies
tą, bet ir išvystyti jį taip, 
Kad apie tai seniau ir sva
joti nebuvo galima.

Nepaprastai pakilo Ry
gos pramonė . Visos Latvi
jos pasididžiavimas yra 
v a 1 s t ybinis elektrotechni
kos fabrikas “VEF.” Išau
gusi nedidelio fabrikėlio 
vietoje, ši gamykla teikia 
dabar visai šaliai radijo ir 
telefono aparatus, automa
tines telefono stotis ir daug 
kitos produkcijos. Rygos 
vagonų gamyklos puošnūs 
tramvajai kursuoja Mask
voje, Kijeve, Leningrade, 
Uralo miestuose. Ši‘gamy
kla teikia taip pat vagonus 
olektrofikuotiems geležin
keliams) Šimtai kolūkių yra 
gavę Rygos turbinų fabri
ko produkciją. Autoelek- 
tros aparatūra, hidromete- 
o r o 1 o g i niai įrengimai .ir 
daug kitų sudėtingų gami
nių — visa tai yra tokia 
produkcija, kurios seniau 
Latvijos pramonė nežilojo.

Auga ir gražėja Latvijos 
sostinė. Prieš kurį laiką

spaudoje buvo paskelbtas 
Latvijos Komunistų parti
jos Centro Komiteto ir Lat
vijos TSR Ministrų Tary
bos nutarimas dėl Rygos 
miesto statybos. Šiuo nuta
rimu vien tik šiais metais 
Rygos kapitalinei statybai 
asignuojama 280 milijonų 
rublių. Jau šiais metais bus 
pastatyta 50 gyvenamųjų 
namų, 2 didžiuliai mokyr 
klu rūmai, 9 vaiku darže- V 7 V
liai ir lopšeliai, įrengta 30 
naujų stambių parduotuvių 
ir valgyklų ir tt.

Rygoje statomas pirma
sis mieste daugiaaukštis 
pastatas — Kolūkiečių rū
mai. Ju aukštis sieks 115 
metrų. Šiemet bus pasta
tyti 9 šių rūmų aukštai, o 
viso jie turės 15 aukštų. 
Per Dauguvos upę bus pa
statytas monumentalus til
tas.

Daug pasikeitimų ir mies
to transporte. Įrengtos pir
mosios keturios troleibusų 
linijos. Į Rygos pajūrį — 
viena iš stambiausiu šalies 
kurortų — kursuoja elek
triniai traukiniai. Šimtai 
puošnių autobusų rieda 
miesto gatvėmis ir į už
miesčius — rajonų centrus 
ir kurortines vietoves.

Ryga — sodų ir žalumy
nu miestas. Bet čia užvei- 
siami ir nauji sodai, įren
giama dar daugiau skverų, 
gazonų, gėlynų. Šiuo metu 
kiekvienam rygiečiui tenka 
12.5 kvadratinių metrų ža-

parko vietovėje kuri a m e 
rhiškų - parkų zona, čia, 
gamtos prieglobstyje įreng
tame Žaliajame teatre, yra 
daūgiau kaip 30 tūkstančių 
vietų. Iš daugelio pusių Ry
gą supa kurortai. Viena ša
lia kitos išsijdėsoiusios Ry
gos pajūrio vasarvietės — 
Majori, Dzintari, Dubulti, 
Bulduri ir kitos. Šią vasa
rą čia ilsėsis daugiau kaip 
70 tūkstančių darbo žmo
nių. C

DARBININKŲ SVEIKATA

labai 
Ties 

galai

NARIŲ REUMATIZMUI 
PALENGVINTI

Žmogaus sąnariai 
ypatingai sudaryti, 
susidūrimais kaulu
apaugę glūdžia, slidžia, kie
ta kremzle. Tą kaulų susi
glaudimo vietą - sąnarį ap
velka standi audinių kap
sulė, lyg koks maišelis, ku
rio viduj yra lipnus, sli
dus skystimas, lyg koks 
aliejus, kurs neduoda krem
zlėms sausai trainiotis. Tą 
skystį gamina ir išsunkia 
vidaus kapsulės dengiamoji 
plėvelė.

Sąnariai — labai opūs ir, > 
užgauti ar sužeisti, ilgai 
skauda ir labai iš lengvo 
taisosi, 
nariai 
krauju, 
įsimeta 
nelengva

Narių 
visokių, 
žasčiu. __ __  ... cv C O *-

gydymas nelengvas ir labai 
nevienodas. x

Pastaraisiais laikais ge
rokų rezultatų gaunama su 
kortisonu, taipgi su ACT- 
H’u. Vis tai hormonai, 
galingieji organizmo išju
dinto jai ir tvarkytojai, en
dokrininiu liauku sunkos. C c

Kortisonas — tai antinks- 
tinių liaukų žievelės hor
monas. Kortisonas stebė
tinai atgauna gendąnčius 
narius ir teikia ligoniu' 
energijos ir gaivumo. Ne-

Tai todėl, kad są- 
šykščiai. aprūpinti 

Ir, kai į sąnarius 
koks uždegimas, 
jį prašalinti .
reumatizmų yra 

dėl visokių prie- 
Ir reumatinių ligų

2 pus!.—Laisvė (Liberty)-Penktadien., Liepos-July 17, 1953 J

Apart to, kaip ilsisi ry- 
giečiai, ryškiai parodo ir 
vieno sekmadienio 
dys.

pavyz- 
Valstybinio elektro

technikos fabriko kolekty-y 
vas surengė masišką išVK-* 
ką į nepaprastai gražią Št- 
guldos vietovę. Autobusais, 
s u n kvežimiais, lengvosio
mis mašinomis išvyko dau
giau kaip tūkstantis žmo
nių. Daugelis jų važiavo 
nuosavomis “Pobiedomis” 
ir “Moskvičiais.” Ta pro
ga pažymėtina, kad prie 
daugelio gamyklų statomi 
garažai, kuriuose darbinin
kai, atvykę į darbą, palieka 
savo nuosavus automobi
lius. /

Ryga — stambus kultūri
nis centras. Dešimtyje jos 
aukštųjų mokyklų mokosi 
daugiau kaip 10 tūkstančių\ 
studentų. Platus mokslinis- 
tiriamasis darbas .vyksta 
šešiolikoje Latvijos Mokslų 
akademijos institutų. MiesA 
te daug muziejų: istorinis- 
revoliucinis, Latvių ir rusų 
meno, Ry^os miesto istori
jos, literatūros, gamtos ir v 
kiti. Neseniai atidaryta^ 
taikomosios dailės istorijos 
muziejus. Veikia 8 teatrai. 
Per kelias pastarąsias sa
vaites įvyko naujo latvių 
baleto, originalių dramos ir 
satyrinės komedijos kūri
nių premjeros.

Nuolat gyva Rygos jūros 
ir upių uostuose. Iš įvai
rių pasaulio ^lalių atplaukia 

 

i Rygą stambūs laivai. At
statytuos^ uostuose dūzgia 

 

galingi m?chaniž 
kurių anksčiau Į 
tininkai nliekad i

Žalumv.nuose p

tokie, 
ros uos-

vas judėjimas nė valandė
lei nesustoja/ jos gatvėse. 
Daugąyos/vandenis skro- J 
džia bhltl upių ramvajai, 

 

o jūrų uoste nuleTd^įa in

 

karus dideli vandenynbxlai
vai. Visur trykšte trypta 
energija, didelis ir turinin
gas gyvenimas. Tokia yra 
Ryga, vienąs iš segusių, 
bet kartu ir \labai "jaunų 
miestų. AySukauskas

visada jis tinka vartoti re
umatizmo ligose. Be to, 
kortisonas tebėrh^ ga\įa 
brangus preparatas. '

Neseniai viena didžiule 
vaistų gamykla (Merck) 
pagamino panašų prepara
tą — hidrokortisoną (“hy
drocortisone, Merck”). . 
Daug pigesnis ir parankes
nis ir geresnių duoda re
zultatų. .

Hidrokortisonas gražiai 
palengvina senų žmonių 
reumatizmus (“osteo 4 arth
ritis”), kai kada ir šiaip/įsi
senėjusį narių g e d i Jm ą 
(‘ ‘ r h eu mato id ar th r i t i š*' j.

Tą hidrokortisoną gydy
tojas su adata išvirkščia 
stačiai į skaudamą sąnarį, 
i viena arba i bent kelis. 
Tuoj tiems nariams pasida
ro ramiau. Vaistas mažina 
karštį, skausmą, tinimą. 
Narys darosi lankstesnis ir 
duodasi judinamas .

Medicinos žurnalai duoda 
paguodžiamų raportų. Kar
tais vienas įšvirkštimas pa
lengvina narį porai savai
čių, kartais ir porai mėne
sių. Kai sąnarį ir vėl pra-’ 
deda skaudėti, vėl galima 
įleisti hidrokortisono. Blo
gų susipainiojimų neesti.

Tai tik vienas reumatinių 
narių gydymo būdas.. Li
ga išsišakojusi, tai iš^isTf 
bojęs ir jos gydymas. <)au- 
gybė yra kitokių pnemo- 
nių, kurios irgi palengvina 
narių gedimą.

J. J. KaškiauČius, M. D. I



KODĖL ARABAI NEAPKENČIA ANGLU-AMERIKONU IŠ ISTORIJOS
Arabu - mahometonu tau

tose nuo šiaurinės Afrikos 
iki Irano verda neapykan
ta prieš Ameriką, Angliją 
ir Francija, kaip rašo ame
rikonas laikraštininkas ir 
keliautojas Fred Sparks. Ta 
neapykanta grasina sustab
dyti anglams - ameriko
nams naftos-aliejaus plau
kimą iš arabiškai - maho- 
metoniškų kraštų; taip pat 
grūmoja karinėms stovy
kloms, kurias te" Amerika 
bei Anglija Įrengė karui 
prieš komunizmą.

Arabai tomeitemis atsakė
Dulleso. pakvietimą
Amerikos valstybės se

kretorius John Foster Dul
les lankėsi arabiškose šaly
se, Viduriniuose Rytuose, 
ir kvietė gyvento jus dėtis i 
Amerikos pinigais palaiko
mus klubus prieš komuniz
mą. Tai vieninteliai klu
bai, kur įstojančiam dar ir 
primokama.

Atsiliepdami j tuos kvie
timus, žmonės' tomeitėmis 
bombardavo Dullesą.

Arabai nužiūri, jog kuo
met Amerika šiuo pinigų, 
tai nori juos apgauti.

Tad sugrįžęs Amerikon 
Dulles ir pripažino, kad 
reikės dar palaukti, iki ga- 

* Įima bus arabiškas šalis 
įtraukti į “Viduriniu Rytų 

✓ Apsigynimą” prieš Sovietų 
’ Sąjungą.

Nesibijo Sovietu
Taigi Fred Sparks, rašy

damas N. Y. •AVorld - Tele
gram Magazine, ir sako:

—Aš daugiau kaip mėne
sį keliavau po šiaurinę Af
riką, Egiptą, Syriją ir Ma
žąją Aziją; kalbėjausi su 
vargingais valstiečiais, ara
bų kunigaikštukais bei gat
viniais prekiautojais. Ir 
suradau, kad arabai visai 
nebijo užpuolimo iš Rusi
jos pusės.

Arabai labiau neapken
čia mūsų ir mūsiškių euro
pinių talkininkų, negu kad 
rusų... Vakarai dar turė
tų išaiškint arabams, jog 
rusai taip pat priešingi ma
hometonams, kaip ir krikš
čionims.

Labiausiai nekenčia 
IzraeHhir amerikonų

'įlr. Dulles nustebo sura
dęs, kad arbai labiau susi- 
rūptyię nušluot žydus sio
nistus, negu kovot prieš ru
sus.

Nuolat girdėt 'arabų va
dų šauksmai: “Mes turime 
suvaryt žydus į jūrą!” Pra
našauja' antrą neišvengia
mą karą prieš žydų valsty
bę Izraelį. > Neapkenčia 
Amerikos ypač dėl to* kad 
už amerikinius pinigus įsi
kūrė Izraelis. Arabai nu
žiūri, kad Izraelis turi tiks
lą pavergti arabiškus kraš
tus, jeigu ne kariniai, tai 
bent medžiaginiai .

Kuomet Washington!) val
džia baugina arabus sovie
tiniu pavojum, todėl Egip
tas, Jordanas, Syrija ir ki-

Wabiski kraštai, kiek 
fma >>darni, gink 1 u o j a s i 
pries*Izraelį.

Antra vertus, kada Ame
rikos valdovai sakė, Reikė
tų ginkluot arabiškas šalis, 
kad atmuštų rusus nuo naf
tos šaltinių, tai Izraelio va

dai suriko: “Jeigu jūs ap
ginkluosite arabus, tai jie 
šaudys mus!”

Izraelis, gavęs iš Ameri
kos daugiau kaip tūkstan
ti milijonų dolerių, tačiau, 
vis dar tebėra geriau ap
siginklavęs negu arabiški 
kraštai.

Karštieji Izraelio patrijo- 
tai gana garsiai kalba apie 
užėmimą viso . Jeruzalės 
miesto, Jordano plotui bei 
kitu arabišku žemiu.

€ C V

Susikirtimai Jeruzalėje
Jeruzalė — krikščionių, 

žydu ir mahometonų švent- 
miestis — tuo tarpu pada- 

I linta į dvi kerštingai prie
šingas dalis. Istorinį Je
ruzalės senmiesti valdo Jor
dano arabai, o naujamiestis 
priklauso žydams.

Spygliuotų vielų tvoros 
skiria vieną miesto dalį nuo 
kitos. Beveik kas naktį 
zvimbia kulkos iš abiejų 
pusių.

Neveikia nė vienas tele
fonas tarp arabiškos ir žy
diškos miesto daliu, nė už 
viena centą nėra prekybos; 
negalima net atvirutės pa
siųsti paštu iš vienos da
lies i kita.

Šiomis dienomis jau visa 
Izraelio valdžia persikraus
tė iš Tel Avivo į žydiškąjį 
Jeruzalės naujamiestį. Ta
tai juo labiau kiršina ara
bus.

Jungtinės Tautos yra pri- 
ėmusios rezoliuciją, kad vi
sa Jeruzalė privalo būti pa
versta tarptautiniu miestu, 
kur laisvai galėtų lankytis 
krikščionių, mahometonų ir 
žydų maldininkai (pilgri- 
mai). Daugumu arabų su 
tuo sutiko. Amerika prašė 
Izraelio vadus, kad neda
rytų sau sostinės iš Jeru
zalės senamiesčio.

To nepaisant, Izraelio val
džia “galutinai” Įsikūrė 
ten kaip pastovioje, sosti
nėje.
BAISI ARABŲ 
TREMTINIŲ BŪKLĖ

' Iš Izraelio ploto yra iš
vyta 800,000 arabų į var
gingus arabiškus kraštus. 
Arabai tremtiniai ten ken
čia baisų skurdą. Izraelis 
atsisako juos atgal priimti. 
Tatai gi kelia nuolatinę 
arabų pagiežą prieš Izrae
lį ir amerikinius jo drau
gus.

Tiems tremtiniams nėra 
nei žemės nei darbo skur
džiuose arabiškuose kraš- , 
tuose — Jordane, Lebane, 
Syrijoj, Egipte. Ten jie 
gyvena purvinose' palapi
nėse - šėtrose. Gauna tik
tai 1,500 kalorijų papras
čiausio maisto kasdien, taip 
kad tik -pusgyviai tegali 
pasilaikyti. 75 procentus 
lėšų tam duoda Amerika. 
Daugelis tremtinių neatlai
kė ir miršta. O mirusiųjų 
nuogi lavonai kišami že
mėn. Jų kaimynai yra .to
kie pavargėliai, kad neišsi
gali paprasčiausio karsto* 
sukalti, neištenka net dro
bulės, kuria numirėlis ga
lėtų būti apsuptas.

—Visus amerikonus ara
bai nužiūri kaip Izraelio 
šnipus. Keliautojas su. ame
rikiniu pasportu turi pri
siekti, kad jis ne žydas, o 
krikščionis. Kitaip jis ne
galėtų kojos įkelti į daugu
mą arabiškų kraštų, jeigu 

jo vardas būtų net toks ai
riškas, kaip Patrick O’Cal
lahan,—sako Fred Sparks.

Amerikinė Arabian Oil 
kompanija^ sumoka 200 mi
lijonų dolerių per metus 
Saudi Arabijos karaliui už 
traukiamą iš jo žemės naf
tą. Apart arabų darbinin
kų, kompanija samdo ir 6,- 
000 amerikiečių. Bet kara
lius išreikalavo, kad nebū
tume vieno žydiškos kilmės 
žmogaus tarp tų amerikie
čiu, v
Giliausiai nusmukęs anglų 
ir amerikonu vardas

Nors amerikonai ir anglai 
sumoka šimtus milijonų do
lerių arabiškiems I r a k o, 
Saudi Arabijos ir Kuwaito 
karaliams bei karaliukams, 
tačiaus eiliniai arabai žiūri 
į anglus - amerikonus kaip 
gudruolius išnaudotojus, vi
sokiu nelaimiu kaltininkus. 
Dauguma arabų todėl svei
kina Irano valdžią, kuri at
ėmė iš anglų ir suvalstybi
no naftos - aliejaus pramo
ne Irane.

—Tie kraštai taip neri
mauja ir blaškosi, kaip ma- 
larijos drugio apimtas ligo
nis, ir anglų - amerikonų 
vardas ten giliau nupuolęs, 
negu ilgiausias grąžtas ga
lėtų pasiekti, begr ę ž i a n t 
skylę dėl naujo naftos šal
tinio, — rašo Sparks.

Arabai nekenčia Ameri
kos ir už tai, kad ji remia 
francūzus prieš Morokko 
ir Tunisijos gyve n t o j u s, 
arabus ~ mahometonus, rei
kalaujančius nepriklauso
mybės nuo Francijos.

Varžybos tarp Amerikos. 
ir Anglijos

Jungtinės Valstijos sti
prina Izraeli kaip savo po
ziciją ne tik prieš Sovietų 
Sąjungą, bet ir prieš An
gliją. Anglai naudoja Jor
daną kaipo atspirtį ne tik 
prieš komunizmą, bet ir

Pagarba negrui mokslininkui Karveriui
Šią savaitę buvo ypatin

gai pagerbtas negras mok
slininkas George Washing
ton Carver . Antradienį ati
daryta Karveriui- Naciona- 
lis Paminklas netoli Dia
mond miesto, Missouri 
valstijoje. x

Vergu gimęs, Karveris 
paskui, užsidirbdamas pra-u 
gyvenimą, baigė vidurinį 
bei aukštesnį mokslą ir pa
darė bent 300 naudingų iš
radimų. Tarp kitko, jis pa
gamino dažus iš Alabamos 
molio, sirupą iš saldžiųjų 
bulvių; išrado, kaip pada
ryti stiprias grindimo ply
tas iš medvilnės augalų at
matų; perdirbo pynacus į 
šimtus įvairių sintetinių 
(plastikinių) dirbinių ir kt.

Karverio išradimai šipi- 
tais milijonų dolerių padi
dino pajamas farmeriams 
per metus, ypač pietinėse 
valstijose.

Gamtinis paminklas
Karverio paminklas nėra 

koks pavienis pastatas. Tai 
yra 210 akrų plotas su miš
ku, pievomis ir daržais-dar- 
želiais. Tame plote pasta
tyta didelė Karverio statu
la, nulieta iš sumaltu ak

prieš amerikinį kapitalą.
Amerika veikia ,kaip 

Egipto taikytoja su Angli
ja, bet sykiu stengiasi įsi
stiprinti Egipte prieš an
glus.

Taip pat eina varžybos 
kituose arabiškuose kraš
tuose tarp Anglijos ir Jung
tinių Valstijų.

Izraelis tuo tarpu veikia 
kai]) Amerikos atrama Vi
duriniuose Rytuose.. Kuo
met arabiški kraštai Jung
tinėse Tautose dvejojo ar
ba susilaikė nuo, balsavimo 
ginčijamuose klausim u o s e 
tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos, tai Izraelis be
veik visuomet rėmė ameri
kinę pusę.

Bet arabų dauguomenė 
bruzda ir prieš amerikonus 
ir prieš anglus.
Ko bijo Amerika 
ir Anglija

Amerika ir/Anglija todėl 
bijo ypač tokių pavojų ara
biškuose kraštuose:

1. Jeigu tie kraštai išvien 
sukiltų prieš “vakarus,” tai 
galėtų niekais paversti įtai
sytas ten anglų - ameriko
nų karines stovyklas. (ba
zes) prieš komunizmą.

2. Sutartina arabiškų 
kraštų kova galėtų užkirs
ti Amerikai ir Anglijai naf
tos šaltinius, iš kurių gau
nama pusė viso pagamina
mo pasaulyje “aliejaus” —. 
kerosino, gazolino bei kitų 
naftos produktų.

3. Tranas (o gal ir kiti 
mahometoniški - arabiški 
kraštai) galėtų priimti So
vietų Sąjungą kaip partne
rį į savo, naftos pramonę.

Tokias anglų - amerikonų 
baimes šiomis dienomis di
dina ir pranešimai, kad 
Iranas planuoja daryti ne
puolimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga.

Sovietų Sąjunga laikosi 
nuošaliai nuo vaidų tarp. 
Izraelio ir arabų, bestipri
na Izraelio prieš arabus.

menų ; taip pat metalinis 
Karverio pavidalas iki krū
tinės (biustas) ir prikalta 
prie akmens metalinė pa
minklinė lentelė.

Lėšas tam sudėjo negrai 
ir baltieji Karverio gerbė
jai.

Paminklo atidaryme kal
bėjo Jungtinių Valstijų vi
daus reikalų sekretorius 
Douglas McKay, priimda
mas jį kaip valdinį Nacio- 
nalį Paminklą. McKay sy
kiu pranešė, jog valdžia 
planuoja pastatyti tame 
plote muziejų ir kopiją me
dinės bakūžės, kur Karve
ris gimė. .Muziejuje bus lai
komi istoriniai rekordai, 
dokumentai, iš Civilinio Ka
ro įvykių ir kt.

Kūdikystė ir mokslas
Karveris gimė apie 1864 

metus ir mirė 1943 metais. 
Jo rgimtavietė buvo didelė 
farma - plantacija turtin
go Mozės Karverio, ateivio 
iš Vokietijas. Taigi ir bu
simasis mokslininkas buvo 
to farmerio nuosavybė. 
Krikštijant kūdikį, farme
ris davė jam ir savo pavar
dę “Carver.” Tai ta farma 
dabar ir paversta Naciona-

Rašo D. M. šolomskas
pergalės ne taip lengvai bu
vo atsiektos, kaip istorijoj 
paprastai rašoma, kad ta ir 
ta tvirtuma buvo paimta.

1770 metais gegužės mė
nesį 20,000 rusų armija, va
dovystėje generolo Panino, 
apgulė turkų galingą tvir
tumą Benderus. Turkai u- 
rėjo tvirtumoje apie 500 
kanuolių ir taip pat apie 
20,000 vyrų. Būdami ly
giame skaičiuje su rusais, 
jie dažnai išeidavo iš tvir
tumos ir puldavo rusus, ar
dydavo rusų prisirengimus 
tvirtumos puolimui. Taip 
ta kova truko net iki pa
baigos rugsėjo, kada rusai 
Benderus paėmė, vadovys
tėje feldmaršalo Potemki- 
no. Turkų komandierius 
didžiavosi, kad tvirtuma 
nepasiduos, bet jis apsiri
ko. Karo lauke dažnai lai
mėjimus teikia ne skaičius 
karių, net ir ne jų apgin
klavimas, bet karo vadų su- 
gabumas. Karo mokslo sri
tyje buvo ir bus daugybė 
tokių pavyzdžių; vienas iš 
jų prie Kagulo.
150,000 turkų 
prieš 27,000 rusų

Vienas iš tokių mūšių bu
vo prie Kagulo, pakraštyje 
Dunojaus upės, 1770 me
tais. Rusų pirmoji armija 
atliko ilgą paskubos žygį 
vadovystėj feldmaršalo Ru- 
miancevo. Oficieriai ir ka
reiviai buvo pavargę. Mais
to stokavo, gyveno pasku
tiniais sausainiais.

Turkų vyriausias vadas 
(vizirius) Galil-Bei paruo
šė rusams spąstus, kam 
jam atrodė. Jis turėjo tart 
Dunojaus ir Kagulo ežercn 
ir upelio 150,000 gerai la
vintos, ginkluotos turkų 
pėstijos ir raitarijos. Ru- 
miancevas žiūrėjo pro žiū
ronus į vikriai ir tvarkiai 
manevruojančią turkų rai- 
tariją, kuri žemę drebino 
savo jėgomis. Ir jis žinojo, 
kad šioms turkų jėgoms 
Rumiancevo užn u g a r y j e 
yra dar 100,000 Krymo to
torių, vadovystėje chano 
Kaplano - Girėjo. Rusams 
nežymią pagalbą siuntė Po
tiomkinas, kuris turėjo su
kinėtis arti Krymo totorių 
jėgų, kad trukdyti joms su
sijungti su turkų Galil-Be- 
jo jėgomis.
' —Jeigu turkai apsistos 

šioje vietoje, tai mes juos 
pulsime, — tarė Rumiance- 
vas i savo viršininką. — Jie 
veikiausiai nuo savo žvalgų 
jau žino mūsų armijos sun
kią padėtį, ir jeigu mes 
lauksime jų puolimo, tai... 
Mūsų armijos garbė nelei
džia mums ramiai stovėti ir 
žiūrėti į priešą..— Ir jau 
patylėjęs Rumiancevas pri
dėjo: — Kuo galingesnis 
priešas, tuo garbingesnė 
bus pergalė.

Žinoma, rusų armijos 
komandieriai ir kareiviai 
jau buvo daug matę. Jie 
-kariavo prieš išgarbintą 
, Vokietijos Fredericką II; 
jie 1760 metais buvo Ber
lyne. Jie jau eilėje pirmes
nių kovų nugalėjo turkus. 
Jų tėvai kovojo Petro Di
džiojo pulkuose prieš šve
dus prie Narvos, Poltavos, 
kitur.

Feldmaršalas Rumiance

“GREIČIAU DUNOJUS 
PATEKĖS Į DANGŲ... 
SAKĖ TURKAS

“Greičiau Dunojus pate
kės į dangų, kaip pasiduos 
ši tvirtuma,” pareiškė tur
kų komandierius. Tai bu
vo 1770 metais.

Turkija buvo galinga, 
“nesuvaldoma,” iki ji susi
dūrė su Rusija. Pradžioje 
jai pavyko pavergti ir Ru
sijos tūlus plotus, bet pas
kui, kuo daugiau Turkija 
kariavo, tuo daugiau pra
laimėjo.

Turkija, norėdama atker
šyti Rusijai už pirmesnius 
savo pralaimėjimus, kurs
toma Francijos ir Anglijos, 
1769 metais paskelbė Rusi
jai naują karą. Tuo laiku 
Rusijos carienė buvo Ka
trina II. Tikrumoje mū
šiai jau prasidėjo 1768 me
tais, pirm karo paskelbimo.

Rusija pasiuntė prieš 
Turkiją tris armijas. Pir
moji veikė Dunojaus srity
je, ties Benderais ir Choti- 
nu; antroji buvo Poltavos- 
Bachmut srityje, kad at
remtų turkus ir totorius, 
besiveržiančius iš Krymo; 
o trečioji veikė Dubno sri
tyje, padėdama pirmajai.

1770 metais rusų jėgos 
sudavė t u r k a m s smūgį 
prie Riabaja Mogila, Large 
ir Kagulo, o metų gale pa
ėmė ir Brailovo miestą, Ki- 
lijos ir Izmailo tvirtumas, 
prie Dunojaus upės. Bet

Sovietų vyriausybė remia 
Morokko bei Tunisijos žmo
nių reikalavimą — nepri
klausomybės nuo Franci
jos. Sovietų Sąjunga taip 
pat pritaria Egipto kovai 
už pašalinimą anglų iš Su- 
ezo kanalo ruožto.

Atsižvelgiant į tokią So
vietų politiką, todėl Ameri
kai ir Anglijai sunku 
įtraukti arabiškąjį pasaulį 
į karinę talką prieš Sovietų 
Sąjungą. N. M.

liu G. Washington Karve
rio Paminklu.

Kuomet negrukas Karve
ris buvo tiktai kelių mėne
sių amžiaus, jį pagrobė 
ž m o g v a g i a i, , vadinami 
“naktiniai j o d i n ė t o j a i ” 
(night riders), kurie pla
čiai siautėjo laikę Civilinio 
Karo. Kartu jie išsigabeno 
ir Karverio motiną.

Farmeris su kaimynais 
leidosi medžioti žmogva- 
gius, kad atgriebtų moti
ną ir kūdikį, bet nepasise
kė. Tuomet jis per tarpi- 

' ninku s davė grobikams 
lenktynių arklį, vertą $300, 
už kūdikio ir motinos su
grąžinimą. Taip farmeris 

• ir atgavo ją ir vaikutį.
Kada negrų vergovė buvo 

panaikinta 1865 metais, tai 
ir jaunasis "Karyeris tapo 
laisvu, bet Mozė Karveris 
vis dar globojo vaiką iki 
keliolikos metų amžiaus.

Paskui jaunuolis nuvyko 
į miestą; užsidarbiaudamas 
baigė vidurinę mokyklą. 
Toliau studijavo kolegijose, 
kut* gavo mokslų magis
tro laipsnį. Pagaliau, tapo 
negrų Tuskegee Instituto 
profesorium ir vyriausiu jo 
vadovu. J. C. K. 

vas įsakė, kad kareiviai 
tuojau eitų gulti ir gerai 
pasilsėtų, nes puls turkus 
lygiai pirmą valandą naktį, 
kada turkai miegos ir puo
limo nelauks. O ir taip var
giai jų vadai galėjo tikėti, 
kad taip mažos rusų jėgos 
išdrįstų užpulti turkų mil
žiniškas ir gerai paruoštas 
jėgas.

Turkų pozicija tarpe Ka
gulo ežero ir Dunojaus 
upės buvo labai getą apsi
gynimui ir puolimui. Ru
miancevas tyrinėjo ją ir 
gyrė priešus už mokėjimą 
pasirinkti. Kalnai ir grio
viai, upės ir ežerai. Na, 
jis surado, kad tokios są
lygos kliudys puolančioms 
rusų jėgoms, bet jos neleis 
ir turkams naudoti visas 
savo jėgas. Kadangi rusų 
buvo mažai, turkų daug, taj 
Rumiancevas * darė išvadą, 
kad tokia padėtis padės ru
sams, nes nuolatos jie prieš 
save turės tik dali turku 
jėgų. O jau kas dėl viens 
ant vieno r u su kari u *- v
]) r i e š turkus laimėjimo, 
tai jis neabejoja. Todėl 
jis n u s ]) r e n d ė vyriau
siu s smū gi u s n u ta i k y t i 
prieš turkus — grioviais, 
kur turkai galės kuo msk 
žiausiai savo jėgų vienu5 
kartu panaudoti. Gerai iš
tyręs priešo poziciją, pa- 
skirstęs rusų jėgas, kurios^ 
turi kur smogti, pusė va
landos pirm nustatyto lai
ko atakai, įteikė planus že
mesniems armijos koman- 
dieriams.

žiaurus mūšis
1770 metais liepos 21 die

ną, pirmą valandą nakties, 
rusų jėgos žengė pirmyn. 
Turkai laikėsi tais laikais 
įprastos Europoje karo tak
tikos — tirštomis eilėmis 
pulti priešą. Turkų vikri 
raita rija, p u 1 d a m a masi
niai, stengdavosi pralaužti 
priešo eiles, dasigauti į jo 
užnugarį, apsupti ir nai
kinti. .

Rumiancevas jau prie 
Large, kur sumušė 80,000 
turku ir totorių, laikėsi 
naujos karo taktikos—pul
damas nedideliais būriais, 
bet vienu kartu iš dauge
lio punktų.

Prie Kagulo rusų pėsti
ninkai ir raitarijos pulkai 
puolė priešą gretimai, vie
ni antrus palaikydami. Tur
kų žvalgai suspėjo sužadin
ti savo karius, ir vos rus>i 
priartėjo iki šautuvo atstos, 
tai sugriaudė turkų kanuo- 
lės nuo kalnų, o pėstininkai 
jau buvo paruošti pastoti 
rusams kelius.

Turkai, matydami, kad 
rusai jau laimėjo, vienur 
kitur užimdami turkų po
zicijas, trtHi metė pirmyn 
skaitlinių s savta puta rijos 
pulkus. Bęt rusų kariai 
taiklia ugnimi nubloškė tur- 
l|u raitariją atgal. Bet vos 
spėjo vienur kitur atmušti 
turkų raitariją, kaip, žemę 
drebindama, turkų raitari- 
ja puolė kitur. Bet kairiai 
ir grioviai gerai tarnavo 
rusų šauliams, kurie, pasi- 
sklaįdę nedideliais būriais, 
sėjo mirtį priešo eilėse. 
Virš trijų valančių ėjo mū
šis priešakyje, turkų įsi- 

(Tąsa 4-tam pusi.)
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X. Čechovas

AUSTRES
Man. nėra reikalo ypatingai 

įtempti atmintį, kad su viso
mis smulkmenomis prisimin
čiau lietingas rudens sutemas, 
kada aš stoviu su tėvu vienojo 
žmoningoje gatvėje ir jaučiu, 
kaip mane pamažu apima 
keista liga. Skausmo nėra jo
kio, bet man kojos linksta, 
žodžiai stringa gerklėje, gal
va bejėgiškai svyra į šoną... 
Matyt, aš tuojau turiu nugriū
ti ir netekti sąmonės.

Jeigu aš tą valandą patek
čiau į ligoninę, gydytojai tu
rėtą užrašyti mano lentoje: 
Fames—liga, kurios nėra me
dicinos vadovėliuose.

Greta manęs šaligatvy stovi 
mano tikras tėvas nudėvėtu 
vasariniu paltu ir trikotine ke
purėle, iš kurios kyšo baltas 
kuokštelis vatos. Jis apsiavęs 
dideliais, sunkiais kaliošais. 
Smulkjneniškas būdamas, bijo
damas, kad nepamatytu žmo
nės, jog jis avi kaliošus ant 
basų kojų, užsitraukė ant 
blauzdų senus aulus.

Šis vargšas, kvailokas keistuo
lis, kurį aš myliu juo stipriau, 
juo nešvaresnis ir labiau nu
plyšęs darosi jo vasarinis 
františkas paltas, prieš penkis 
mėnesius atvyko Į sostine ieš
koti vietos raštinėje. Visufi 
penkis mėnesius jis bastėsi po 
miestą, prašė darbo ir tik 
šiandien pasiryžo išeiti i gatvę 
prašyti išmaldos...

Prieš mus didelis trijų auk
štų namas su mėlyna iškaba: 
“Traktierius.” Mano galva 
truputį atlošta atgal ir palin
kusi į šoną, ir aš prieš savo 
norą žiūriu aukštyn, į ap
šviestus traktieriaus langus. 
Languose šmėkčioja žmonių 
figūros. Matyti dešinioji dalis 
orkestro, dvi oleografijos, 
kabančios lempos... Įsižiūrėjęs 
į vieną langą, aš pastebiu bal
tuojančią dėmę, ši dėmė ne
juda ir savo tiesių linijų kon
tūrais ryškiai išsiskiria iš 
bendro tamsiai rudo fono. Aš 
įtempiu žvilgsnį ir dėmėje at
pažįstu ' baltą sienos iškabą. 
Ant jos kažkas parašyta, bet 
kas būtent—nematyti...

Pusvalandį aš neatitraukiu 
nuo iškabos akių. Savo baltu
mu ji traukia mano akis ir 
tarytum hipnotizuoją mano 
smegenis. Aš stengiuosi įskai
tyti, bet mano pastangos lieka 
bergždžios.

Pagaliau keista liga paima 
viršų.

Karietų bildesys virsta man 
griaustiniu, gatvės smarvėje 
aš atskiriu tūkstančius kvaps
nių, traktieriaus lempos ir 
gatvės žiburiai maii atrodo 
lyg akinantieji žaibai. Mano 
penki jausmai kraštutinai į- 
tempti. Aš imu matyti tai, ko 
anksčiau nemačiau.

“Austrės...” —• perskaičiau 
iškaboj.

Keistas žodis! Pragyvenau 
aš žemėje lygiai aštuonerius 
metus ir tris mėnesius, bet 
nei karto negirdėjau to žo
džio. Ką jis reiškia? Ar nėra 
tai traktieriaus šeimininko pa
vardė? Bet juk iškabas su pa
vardėmis kabina ant durų, o 
ne ant sienų!

— Tėte, ką reiškia “aus
trės”? — klausiu aš kimiu 
balsu, stengdamasis pakreipti 
galvą į tėvo pusę.

Mano tėvas negirdi. Jis įsi? 
"žiūrėjęs į minios judėjimą ir 
kiekvieną praeivį palydi aki
mis... Iš jo akių matau, kad jis 
nori pasakyti kažką praei
viams,/bet lemiamasis žodis, 
sunkiu svoriu pakibęs dreban
čiose lūpose, ir niekaip negali 
išsiveržti. Paskui vieną praei
vį jis netgi žingtelėjo žingsnį 
ir timptelėjo jį už rankovės, 
bet kai šis atsigrįžo, jis pasa
kė “atsiprašau”, sumišo ir pa
sitraukė atgal.

— Tėte, ką reiškia “aus
trės”? — pakartojau aš.

— Tai toks gyvūnas... Gyve
na jūroje...

Aš akimirksniu įsivaizduo

ju šį nežinomą jūros gyvūną. 
Jis turi būti kažkas’ tarp žu
vies ir vėžio. Kadangi jis iš 

tjūros, tai iš jo gamina, žino
ma, karštą sriubą su kvepian
čiais pipirais ir laurų lapais, 
apyrūgštę selianką su kremz
lėmis, vėžių padažą, šaltumy- 
nus su krienais... Aš gyvai įsi
vaizduoju, kaip atsineša iš 
turgaus šį gyvūną, skubiai va
lo jį, skubiai kiša į puodą... 
skubiai, skubiai todėl, kad vi
si nori valgyti... baisiai nori! 
Iš virtuvės sklinda keptos žu
vies ir vėžių sriubos kvapas.

Aš jaučiu,kai p šitas kvapas 
kutena mano gomurį, šnerves, 
kaip jis pamažu apima visą 
mano kūną... Traktierius, tė
vas, balta iškaba, mano ranko
vės — viskas kvepia tuo kva
pu, kvepia tiek stipriai, kad aš 
imu kramtyti. Aš kramtau ir 
ryju, tarytum iš tikrųjų mano 
burnoje kąsnis jūros gyvūno...

Mano kojos linksta iš pasi
gardžiavimo, kurį jaučiu, ir 
aš, kad nenugriūčiau, griebiu 
tėvą už rankovės ir prisiglau
džiu prie jo šlapio vasarinio 
palto. Tėvas dreba, susitrau
kęs. Jam šalta...

— Tėte, austrės pasu i ūkiš
kas ar mėsiškas valgis?—klau
siu aš.

—Jas gyvas valgo...—sako 
tėvas. — Jos kiaukutuose, 
kaip vėžliai, bot... iš dviejų 
dalių.

Gardus kvapas momentaliai 
nustoja kutenęs mano kūną, 
ir iliuzija pranyksta... Dabar 
aš viską suprantu!

— Kokia šlykštybė, — šnib
ždu aš, — kokia šlykštybė!

Tai štai ką reiškia austres! 
Aš įsivaizduoju gyvūną, pana
šų Į varlę. Varlė tūno kriauk
lėje, žiūri iš ten didelėmis 
žvilgančiomis akimis ir kru
tina savo šlykščius žandikau
lius. Aš įsivaizduoju, kaip at
sineša iš turgaus šį gyvūną 
kiaukute, su žnyplėmis, žvil
gančiomis akimis ii- slidžia 
oda... Visi vaikai slepiasi, o 
virėja, raukdamas! iš pasišlyk
štėjimo, ima gyvūną už žnyp
lių, deda jį ant lėkštės ir ne
ša į valgomąjį. Suaugusieji 
ima jį ir valgo... valgo gyvą, 
su akimis, su dantimis, su ko
jomis! O jis cypia ir stengiasi 
įkąsti į lūpą...

Aš susiraukiu, bet... bet ko
dėl mano dantys ima kramty
ti? Gyvūnas šlykštus, kiaurus, 
baisus, bet aš valgau jį, val
gau godžiai, bijodamas pa
justi jo skonį ir kvapą. Vienas 
gyvūnas suvalgytas, o aš jau 
matau žvilgančias akis antro, 
trečio... Aš valgau ir- tuos... 
Pagaliau valgau servetėlę, 
lėkštę, tėvo kaliošus, baltą iš
kabą... Valgau visa, kas tik 
pakliūva man į akis, todėl kad 
aš jaučiu, jog tik nuo valgy
mo praeis mano liga. Austrės 
baisiai žiūri savo akimis ir 
šlykščios, aš drebu nuo vienos 
minties apie jas, bet aš noriu 
valgyti! Valgyti!

— Duokit austrių! Duokit 
man austrių! — išsiveržia iš 
mano krūtinės šauksmas, ir aš 
ištiesiu priekin rankas.

—Padėkite, ponai! — gir
džiu aš tuo metu duslų, pri
slėgtą tėvo balsą. —. Gėda 
prašyti, bet — dievo mano! — 
jėgų nebeturiu!

—Duokite austrių! — šau
kiu aš, timpčiodamas tėvą už 
skvernų.

— kTahgi tu valgai austres? 
Toks mašžutis! — girdžiu aš 
šalia sa/ęs juoką.

Prieš mus stoyi-dir ponai su 
cilinderiarsJr jiiokdamicsi žiū
ri man į veidą.

— Tu, berniūkšti, valgai 
austres? Iš tikrųjų? Tai įdo
mu! Kaip tu jas valgai?

.Atsimenu, kažkieno stipri 
ranka tempia mane prie nu
šviesto traktieriaus. Po valan
džiukės susirenka aplink mi
nia ir žiūri į mane smalsiai ir 
j tiekdamos. Aš sėdžiu už sta
lo ir valgau kažką slidaus, sū
raus, dvokiančio drėgme ir 

polesiais. Aš valgau godžiai, 
nekramtydamas, nežiūrėda
mas ir t neįsisąmonindamas, 
kad aš valgau. Man atrodo, 
kad jeigu aš atmerksiu’ akis, 
tai būtinai pamatysiu žvilgan
čias akis, žnyples ir smailius 
dantis...

—Staiga aš imu kramtyti 
kažką kieta. Girdėti traškėji
mas.

—Cha-cha! Jis kriaukles 
valgo! — juokiasi minia. — 
Kvailuti, argi tai galima val
gyti ?

Po to aš prisimenu baisų 
troškulį. Guliu patale ir nega
liu užmigti nuo deginimo vi
duriuose ir nuo keisto skonio, 
kurį jaučiu savo karštoje bur
noje. Mano tėvas vaikštinėja 
iš kampo į kaip pa ir mosta
guoja rankomis. *

—Aš, rodos, persišaldžiau,- 
—niurna jis — Kažką tokio 
jaučiu galvoje... Tartum tūno 
joje kažkas... O, gal būt, tai 
todėl, kad aš šiandien..! ši
tąjį... šiandien nevalgęs... Aš, 
tiesa, kažkoks keistas, kvai
las... Matau, kad tie ponai 
moka už austres dešimt rublių. 
Kodėl gi aš negalėjau prieiti 
ir paprašyti juos bent kiek... 
man paskolyti ? Tikriausiai 
būtų davę.

Paryčiu aš užmiegu ir sap
nuoju varlę su žnyplėmis, tu
pinčią kriauklėje rr vartančią 
akis. Vidurdieny pabundu 
nuo troškulio ir ieškau akimis 
tėvo: jis vis dar vaikščioja ir 
mostaguoja...

1884 m.

Montello, Mass.
Mūsų ligoniai, 
Laisvės skaitytojai

Domicėlė Bartkienė nuo se
niai sunkiai serga, daug per
leido daktarų ir ligoninių, bet 
niekas nepagelbsti. Ji gyvena 
po num. 34 ’ Oak St. Dabar 
randasi Melrose Nursing Rest 
Home, 

a

Apie 7 savaitės atgal pati
ko nelaimė Stanley Baroną. 
Sunkvežimis sunkiai, užgavo 
koją. Ligonis ilgai išbuvo li
goninėje. Dabar po daktaro 
priežiūra gydosi- namie, 23 
Intervalo St. Jo padėtis sunki. 
Nors koja gyja, bet atsiranda 
kitokių priežasčių nuo didelio 
sutrenkimo.

Buvo sunkiai susirgusi Kris
tina Skliutienė. Per koletą sa
vaičių gydėsi namuose po dak
taro priežiūra. Dabar ji eina 
geryn. Tikimasi, kad no už il
go pilnai pasveiks. Jos adre
sas: 108 Ames St.

Sunkiai susirgo Dominikas 
Pagojus. Pasidavė po pašaipi- 
nėmis draugystėmis. Jo neti
kėtu susirgimu buvo susirūpi
nusi jo šeimyna, giminės ir 
draugai. Bet dabar jo sveika
ta pasitaisė, kuomet susilaukė 
svečių.' Frank Gonaitis atva
žiavo iš Waterburio čia pra
leisti vakacijas. Pagojus gyve
na po num. 162 Melrose St.

Linkėtina visiems ligoniams 
greitai ir pilnai pasveikti.

Jurgis Šimaitis.

Visiškai naujoviškas pikietas įvyko New Yorke 
prie Metropolitan Museum of Art. Jo tarnautojai 
pareikalavo algų pakėlimo. Kai jų reikalavimą mu
ziejaus bosai atmetė, kai kurie iš jų apsirengė iš 
paties muziejaus paimtais prabėgusių amžių rūbais 

ir pikietavo.

Wilkes-Barre-Plymouth, Pa., 
apylinkės lietuviams

Puikus į farmą išvažiavi
mas, kurį rengia LDS 60- 
ta kuopa, įvyks liepos 19 d., 
Kazlauskų (buvusios Ra- ‘ 
gutskienes) farmoj, Noi»?n 
Road, R. D. No. 2, Noxen, 
Pa. Nuo Harvey’s Lake 
pasukti po dešinei, ir už 3 
mylių.

Brangūs broliai ir seses, 
kadangi šios apylinkės pa
žangūs lietuviai jau gana 
seniai turėjome mūsų pa
rengimus bei pramogas, tai 
nutarėme surengti nors 
viena linksma išvažiavima, V C v

Chicago, Ill.• <
Nusprendė deportuoti 
nežiūrint pataikavimo

Chicago “Sun-Times” kar
tu nistas Jacob B'uirck pasta
ruoju laiku labai pataikavo 
reakcijai piešdamas antiso- 
vietinius kartūnus, bot imi
gracijos departmentas vistiek 
užsimojo jį deportuoti, kalti
nant, jog kada tai jis buvęs 
komunistu.

Byla eina jau'geras laikas.. 
Realios Jerome McGowan 
davė įsaką deportuoti BuTcką.

Jo advokatai apeliuoja by
lą į Immigration Board, Wa
shingtone. f

Burcko bosas Marshall Field, 
Jr., sako, jo tyrinėjimai rodo, 
jog Burck ne komunistas ir 
nebuvęs komunistu, bet imi
gracijos pareigūnai kitaip ti
ki.

Prieš Burck liudijo Maurice 
Malkin, kuris taipgi liudijo 
prieš V. Andrulį. Tūlas Paul
Crouch irgi liudijo prieš Bu r- I 
cką.

Burokui siūloma išvažiuoti 
Meksikon ar Kanadon, bet 
klausimas kaip tų šalių val
džios į tai žiūrės. Rep.

Duobkasių-kapinių disputas

Pastaromis dienomis kilo 
'disputas dėl naujos sutarties 
tarpe 17 katalikiškų kapinių 
ir lokalu 106, AFL Cemetery 
Workers, apimant 700 darbi
ninkų, kurių pusė cįirba aps-. 
kritus metus.

George J. Klupai’, direkto. 
rius katalikiškų kapinių gra
sina ištraukti algos pakėlimą, 
jei jo reikalavimas nebusiąs 
priimtas — viena sutartis vi
soms kapinėms. Dabar kapi
nės turi atskiras 4 sutartis.

North Side
Liepos 6 d. įvyko LDS 112- 

tos kuopos sėkmingas susirin
kimas. Narių atsilankė gražus 
skaičius ir gerų nutarimų pa
daryta.

Buvo džiugus raportas iš 
kuopos pikniko komisijos, ku
ri raportavo, kad nuo, įvyku
sio bendro trijų kuopų pikni
ko birželio 21 d., Dan Smith 
darže liko visoms kuopoms 
po $40 pelno. Tai gražios pa
sekmės iš kuopų bendro dar
bo. . < ’ .

nes kitaip mes galime už
miršti vienas kita, v

Šis išva ž i a v i m a s bus 
draugiškas ir tik su mažo
mis išlaidomis. Vienok būs 
į valias valgių ir gėrimų .

Todėl prašome Plymou
th o, Wilkes-Barrės ir visos 
apylinkės lietuvius būti su 
mumis viršminėtoje gra
žioje farmukėje, kur visi 
gražiai, draugiškai pralei
sime laika. L- *

N u o š i rd ž i ai kv ieči am e,
Komisija

Nemalonią žinią gavo na
riai, tai kad mūsų kuopoj 
daug veikiantis narys, Petras. 
Remeikis sunkiai serga. Pet
ras yra mūsų veikėjos Ohutės 
gyvenimo draugas. Kuopa lin> 
ki Petrui greitai atgauti svei
katą ir vėl veikti su mumis.

Antras mūsų kuopos narys 
taipgi sunkiai serga, tai Juo
zas Jankus. Jis randasi Cook 
apskrities ligoninėje. Jankus 
yra taipgi veikėjas mūsų kuo
pose.

Draugė Jankienė maloniai 
prašo LDS ir LLD kuopų na
rių,/kurie gali paūkauti krau
ta; Jam reikalinga trijų pils
iu vorčių kraujo, nes turės 
sunkią operaciją greitu laiku.. 
Tad kurie galite suteikite pa
galbą Juozui Jankui.

Taipgi serga sunkiai nare 
ir prakilni veikėja K. 'Post. 
Jos adresas: 442 N. Park 
Ave.

J an k ų n am ų ad resas : 1712 
N. Wolcott Ave. Ben Aluzas

Pittsburgh, Pa.
Ruošiasi prie festivalio

Metinis Vakarinės Pennsyl- 
vanijos Tautinių Grupių Festi
valis šiemet įvyks rugpjūčio 
rhėn. 2 d., sekmadienį. Įvyks 
toje’ pačioje gražioje vietoje, 
Ilencz Grove, Nays, Pa. Vieta 
visiems lengvai pasiekiama.

Festivalio programa susidės 
iš tautinių šokių, muzikos, 
dainų ir sportiškų išstojimų. 
Festivaliu pribuis ir dalyvaus 
programos išpildyme ukrai
niečių šokikų grupė net iš Ar
nold, Pa.

Bus ir kalbėtojų. Vyriausiu 
kalbėtoju bus Stanley Novak 
iš Michigano.

Turėkite mintyje, kad šis 
tautinių grupių metinis festi
valis bus taipgi žmonių de
monstracija prieš McCarran- 
Walter imigracijos įstatymą.

Festivalį rengia Western

CLEVELAND, OHIO

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpiocio (Hugitst) 2
KUBOS ŪKYJE 

prie kelio 422 1

5-kios Vertingos Dovanos Prie Įžangos Tikieto 
1

AUKA 25 CENTAI GERA MUZIKA ŠOKlArfš
___________ f--------------------------------- -------------------------------------- -- :----------- 

Rengia LLD 22-ra kuopa ir LLD 51-ma kuopa

Visus lietuvius kviečiame iš visų ąpielinkių, iš artimų ir tolimesnių kolo
nijų, dalyvauti piknike.

Piknikui vieta graži ir paranki privažiuoti. O komitetas, kuris susideda 
daugiausia iš moterų, rengiasi visus svečius ir viešnias gražiai priimH Jr p 
pavaišinti skaniais valgiais. Jr

P. S.: Važiuojant iš Cleveland© automobiliais, privažiavus Wellshfield, 
Ohio, dar pavažiuot 2 ir pusę mylias ir rasite pikniko vietą.

K Rengimo Komitetas.

t

Apie aukas ir dovanas
Atskaita iš dienraščio Laisves 
pikniko, įvykusio liepos 4 ir 
5 dd. Montello, Mass.

Piniginės aukos:
So. Boston, Mass., liko nuo 

p i i -k i mo valgių’ $16.4 5
Montello Moterų Apšvictos 

Klubas $TO.OO
Norwood, nuo draugų ir 

draugių, $5.00
Montello, K. Merkelienė $2 

ir M. Bcnevičienė $1.
Chicago, 111., Margaret 

Aleksander, $2.
Cambridge, Mass., M. Sta

nienė ir I’. Tarauskienė po $1.
Fitch burgh, Mass., (). Sa- . 

mulioniene, $1.
Quincy, Mass., V. Vaškie- j 

nė, $1.|
Montello, Ann ('h<*.siiu.t an- į 

kavo puskvorte degtines, už 
kurią jai pačiai pasidarbavus 
surinkta $6. i

Norwood, B. Sarapienė au
kavo “pajamas” ir “night 
gown”, pasidarbavus Ur. Za- 
leckaitei ir Ann Chesnut, pa
daryta pėlno $1 1.75.

Waukegan, III., Adelė Yu- 
tin aukąvo karpetą. Sudėjus 
karpetą ir vyno butelį, pasi
darbavus M. Gutauskienei ii" 
J. Skirmontienei, padaryta $6.
Valgius aukavo:

Montello, Mass.: P. Sinkevi
čienė — didelį pyragą; M. 
Potsienė — 1 dėžutę grūzdų 
ir 4 tuzinus kiaušiniu; Ann 
Kelly — gražų kciką; P. Mic
kevičienė — pyragą ir paduš- 
ką.

So. Boston, Mass.: M. Ma
stei kienė — didelį .pyragą; 
II. žakonis — makaronų su 
sūriu; II. Tamašauskienė — 
makaronų su sūriu; S. ir M. 
Paurai — 10 svarų ‘can ham’, 
LLD 2 k p, moterys — 6 pyra
gus ir 5 svr. varškės; Yasiliš
kas — 1'0 ir pusę svr. ‘can 
ham’; K. Butkus — pyragą; 
Žukauskienė — du kugelius. z

Norwood, Mass.: Nuo drau
gų ir draugių namie kepta 
hamė vertės $12: J. Trečio
kas— 1 tuziną kiaušinių; M. 
Sadauskienė — 3 puskvortos 
‘relish’; S. Budrevičicnė—ku
gelį.

Cambridge, Mass.: Ann 
Gritz — sūrį ir tuziną kiaus.

Nashua, N. II.: M. Vil- 
kauskienė — sūrį.

Sudbury, Mass.: ■ M. Alck- 
sandrienienė — tris sūrius.

Lawrence, Mass.: Moterys 
— 4 tuzinus ‘cookies’.

Hide Park, Mass.: Du py
ragus.

Boston, Mass.: Ann Wes- 
nosky — sūrį ir butelį vyno.

Bridgewater, Mass.: Kirs-

Penna Nationality Committee.
Korcsp.

i

licnč — kugelį.
Stoughton, Mass.: F. ir J. 

Krapenis — 4 tuz. kiaušinių/* 
Petrukaitienė — pyragą. ?

Danvers, Mass.: S. Barys
ienė — svar. kavos ir 1 kevią 
pieno.

Worcester, Mass.: Nuo Mo
terų 155 kp. klubo — 3 pyra
gai, 2 baksai ‘ausukių’ ir 3 
tuz. bandukių su mėsa.

Fitchburg, Mass.: Eva Ta
rnui ionienė — pyragą.

Iš So. Boston, Mass.: drau
gė 11. Tamašauskienė prida
vė šiuos vardus, kurie aukavo 
pinigais: • /

Po $2, Yasus, J. Shukis, K. 
Kazlauskas ir S. S.

Po $1, H. Tamašauskienė, 
1’. Nukienė, D. Roplenienė, 
W. Kavoliūniene, P. Žukaus
kienė, B. Čiuberkienė/L. Zcl- 
son, J. Žekonis, J. Sinkevičius, 
Jankus, M. Kazlau^įtas, J. U- 
sevičiuf>\ir Sabulėnaj.

\ K. Č^reškienč.

IŠ ISTORIJOS
(Tąsa iš trečio pusi.) 

tvirtinimų. Pagaliau, riWT’ 
■pėstininkai ir vietomis rai
teliai įsilaužė gpriešo įsi-1 
tvirtinimo pozicijas. Tur
ku vadas metė i mūši savo 
gvardiją — 9,000 “janiča- 
rų.” “Janičarai” tai bu
vo “nenugalima” turkų te- 
ga, tai baisį “rykšte.”—jie 
pirmais savo smūgiais su
naikino porą rusų pulkų, 
bet tolimesnėje kovoje bu
vo patys sutrėkšti.

Feldmaršalas Rumiance- 
vas kelis kartus pavojaus 
laiku patsai metėsi į mū
šį, šaukdamas kareivius 
prie pergalės. Galų gale, 
turkai buvo sumušti. Ru- 
miancevas nemylėjo ^girtis 
savo pergalėmis. JisAarv- 
1 .rosios rusų armijos \<o- 
niandieriui Paninui praiičjį 
”—Dar niekados pii/nia^f 

tui'kai neturėjo tokio pra
laimėjimo, kaln dabar.

Ir tai bu>o diaelis jų pra
laimėjimas. Prie Kagulo 

rturkai neteko vien užmuš
tų ir sukeistų virš 20,000.' 
Rusai stebėtinai maža auka 
laimėjo\ pergalę — neteko 
tik 900 Užmuštų ir sužeis
tų. Ir turkai iki karo pa
baigos jau negalėjo su
kuopti tiek jėgų, kaip' jie 
turėjo prie Kagulo .

San Francisco. — Anita 
Whitney, vadovaujanti ko
munistė, minėjo 86-metinę 
•avo sukaktį.

4 pusl.-Laisve (Liberty)— Penktadien., Liepos-July 17, 1953



M. ILJINAS -ri

Gamtos nugalėjimas
MONTELLO, MASS.

J (Tąsa)
nr štai Lysenko siūlo: jaunus ąžuoliu

kus atiduoti ginti kviečiams, rugiams, 
kukurūzams, saulėgrąžoms arba kitiems 
vienamečiams žemės ūkio augalams. Šie 
augalai gins jaunus medelius nuo pikt
žolių, o patys jų neskriaus. Juk kviečiai 
arba rugiai ima vandenį iš viršutinių 
dirvos sluoksnių, o ąžuoliukas savo ilga 
šaknimi traukia vandenį iš gilumos.

Kad ąžuoliukai ir patys nesileistų nu
stelbiami, Lysenko pataria juos sėti ne 
po vieną, o lizdais: padaryti kauptuku 
duobutę ir įmesti į ją septynias-aštuo- 
nias giles, o paskui už 35 centimetrų nuo 
tos duobutės padaryti iš keturių pusių 
dar keturias duobutes ir jose taip pat pa
sėti 0o septynias-aštuonias giles. Šios 
penkios duobutės ir sudaro vieną lizdą.

Kai ąžuoliukai pradės augti, jie visi 
kartu spirsis žolės puolimui. < Vienam 
mažučiui ąžuoliukui trūktų lapų žemei 
užtemdyti. O visu lizdu jie galės užsto
ti žolei saulę. Ir stepių piktžolės, kurios 
mėgsta šviesą, jau nebegalės prie jų arti 
prieiti.
f ; Aet ar negali išeiti taip, kad ąžuoliu
kai v nustelbs vienas kitą ir jokio miško 
neišaugs? Ne, mičiurininis mokslas sako 
ir miškininkų patyrimas patvirtina, kad 
kova miške vyksta tik tarp skirtingų me
džių rūšių.

Rūšis negali žūti dėl to, kad medeliai 
per tankiai susėti. Atvirkščiai, sėjimo 
tankumas ir padeda jai atsispirti kovoje 
su kitomis rūšimis.

Juk štai miškininkas Ogijevskis Tūlos 
proskynose sėjo ąžuolus tankiai, aikšte
lėmis. Jis tai dąrė tam, kad ąžuolų dai
gai suglaustomis gretomis gintųsi nuo 
savo priešų, ypač nuo drebulių, kurios 
juos tenai stelbė. Ir bandymas pavyko: 
ąžuolai nugalėjo drebules.

Miškininkai ne kartą yra pastebėję, 
Kad pušys, augančios arti viena kitos, 
geriau išlieka, negu išaugusios pavie
niui. Nors ir ankšta, bet gyvenama san- 

^'aikoje. ) }
K* miškas pats pamiškėje i ima verž

tis į stepę, jis traukia į priekį taip pat 
ne atskirais medeliais, o grupėmis,/ liz
dais. Vienišą medelį žolei len'gwau pra
žudyti.

Vadinasi, ąžuoliukus stepėje rąikia sėti 
lizdais, kad nesileistų nustelbiami. Pas
kui, jiems paaugus, lizde savaime , įvyks 
išretėjimas. Jis įvyks todėl, kad ne vi
sos gilės vienodos, na ir vargu ar gali pa
sitaikyti, kad dvi gilės patektų į visiškai 
vienodas sąlygas. Vieni medeliai išaugs 
aukštesni, o kiti atsidurs žemutiniame 
aukšte ir, padarę savo darbą, pradės 
nykti. Juk dabar jau reikės mažiau me
džių, kad būtų galima laikyti viršum že
mės skėtį iš susiglaudusių vainikų. Me
delių skaičius sumažės, bet užtat rūšis 
išliks. O to kaip tik ir siekia miškinin
kas, kuris visai ir nesistengia, kad visi 
daigai virstų dideliais ąžuolais.

Ąžuolai augs stepėje tenai, kur reikia 
žmogui. Penkiasdešimtaisiais metais 
kiekviename lizde augs tik trys-keturi 
ąžuolai,|Vjet užtat jie bus stipresni ir gy- 

zvens metų. O jeigu pasėtume juos 
paviekriyi; tai žolė visus nustelbtų.

Bevkol ąžuolai išaugs ir pasidarys sa
varankiški, teks keletą metų nepalikti jų 
be auklių.

ĄŽUOLIUKAS IR JO AUKLĖS
Senoje lopšinėje motina dainuoja savo 

kūdikiui :
Tavo auklės bus, vaikeli, 
Saulė, vėjas ir erelis ...

O kokias aukles mes turime pasiimti, 
kad apgintume nuo visokių bėdų ir ne
laimių mažutį ąžuoliuką?

Saulė ir vėjas netinka: nuo jų ir teks 
ginti mažutį. Sausas stepių vėjas ir 
karšta saulė jį gali pražudyti ir išdžio- 
vinti.

Čia reikia tokios auklės, kuri gajėtų 
apsaugoti ąžuoliuką ir nuo saulės kepi- 
nimo ir nuo kaitros, o svarbiausia—nuo 
piečiausių jo priešų — nuo stepių pikt-

$/s vjferbingas uždavinys, tenka tiems 
r Kviečiams, kurių 'priežiūroje ąžuoliukas 

l augs juostoje. O kai ąžuolas išaugs ir 
\ pasidarys milžinu, jis nepamirš tos pa- 

‘ slaugos: jis saugos kviečius nuo jų prie
šo — sausvėjo.

Gerą bus mažučiui ąžuoliukui, kai jį

gins kviečiai. Jie neprileis prie jo pikt
žolių. Karštomis vasaros dienomis jie 
pridengs dar gležnus lapus savo šešėliu. 
Ir čia jie neapleis ir savo tiesioginės pa
reigos — brandinti svarius, sunkius grū
dus, iš kurių žmonės gamins duoną.

Bet kaip žmonės nuims derlių, jam 
prinokus? Ar nenukirs jie kartu ir tarp 
kviečių lizdais augančių ąžuoliukų?

Kad taip neįvyktų, žmonės taip pri
vers dirbti kombainą, kad jis kirstų 
kviečius, nekliudydamas ąžuoliukų. Ne
nukirsti kviečių stiebeliai liks stypsoti 
juostoje. Net būdami be galvų — be 
varpų, kviečiai nesiliaus dirbę: sulaikys 
sniegą juostoje, neleis vėjui jo nunešti į 
griovas.

O kas bus su ąžuoliukais sekančiais 
metais? Nejaugi mažučiai bus palikti be 
priežiūros ir apsaugos?

Ne, iki ketverių metų amžiaus jų auk
lė bus žiemkenčiai rugiai, kuriuos žmo
nės sės kiekvienų metų rudenį.

Bet, be rugių, jau pirmąjį rudenį juo
stoje bus pasėtos ir geltonosios akacijos, 
kad jos paaugusios taip pat pasidarytų 
ąžuolo auklėmis.

t Per trejus metus, kol ąžuolai dar tebe
bus mažyčiai, geltonosios akacijos jau 
taip išsikeros, kad savo šešėliu pridengs 
žemę ir neįleis į juostą piktžolių. Taip 
ąžuoliukas pereidinės nuo vienos auklės 
pas kitą: nuo kviečių — pas rugius, nuo 
rugių — pas geltonąsias akacijas.

Bet aš dar nepasakiau, kad ąžuolas 
juostoje turės kaimyną, metais jaunesnį 
už jį: platanlapį klevą.

Geltonosios akacijos augs trimis eilė
mis plačiais koridoriais tarp lizdų eilių. 
O tarpuose tarp ąžuoliukų lizdų išilgai 
eilės bus pasėtos klevų sėklos.* Ir taip 
pat ne po vieną sėklelę, o po kelias į kiek
vieną duobutę — ištisu lizdu.

Kaimynai vienas kitam netrukdys: 
juk ąžuolas augs pakankamai toli nuo 
klevo. Kaimynai ne kaimynai, tačiau 
geriau,jiems laikytis atokiau. Be to, 
klevas bus jaunesnis, negu ąžuolas, ir 
negalės jo praaugti.

Kai ąžuolai ir klevai paaugs tiek, kad 
jų vainikai susiglaus ir ant žemės po jais 
susidarys tamsus pavėsis, jie galės ir pa
tys apsiginti. Jokie priešai jiems bus 
daugiau nebebaisūs: Atvirkščiai, jie bus 
baisūs priešams.

Visa tai neseniai tebuvo tik drąsus 
mokslininko sumanymas, knygoje nubrė
žta schema. O dabar jau daugelyje vie
tų — mokslinių institutų, miškų ūkių, 
kolūkių bandomuosiuose laukuose — au
ga jauni ąžuoliukai, pasėti lizdiniu bū
du. Ištisinėje javų priedangoje jie atsi
spyrė vasaros karščiui, stepių žolių puo
limui. Daugelis jų, išaugę iki rudens 18 
—20 centimet. viršum žemės, jau išleido 
pusės metro ir net metro ilgumo šaknis.

Tūkstančių hektarų plote padarytas 
bandymas jau įrodė, kad miškų juostas 
visų geriausia yra kurti tokiu būdu.

. Ši knyga — ne instrukcija, ne vado
vas. Tie, kurie sės arba sodins mišką, 
paskaitys tuo klausimu kitas knygas, 
kur viskas nupasakojama daug nuodug
niau ir išsamiau.

Aš tik norėjau parodyti, kokios sudė
tingos diplomatijos tenka griebtis, no
rint padėti mūsų sąjungininkui — miš
kui — laimėti pergalę kare su stepe.

AŠTUNTASIS SKYRIUS
MEDŽIAI TRAUKIA Į STEPĘ 

MIŠKO MOBILIZACIJA
Puolimo plahas sudarytas. Ne tik že

mėlapyje, bet ir žemėje nubrėžtos,gyny
binės ribos. Jau tiksliai žinoma, kur iš
sirikiuos ąžuolai, kur frontą laikys pu
šys, kaip veiks pagalbiniai krūmų bū
riai. Atėjo laikas pasiųsti į pozicijas vi
są šitą galingą žaliąją armiją.

Būtų nebloga, jei ąžuolai, pušys, ber
žai, klevai, uosiai išeitų iš savo vietos 
miške ir darniomis gretomis, su išskleis
tomis šakų vėliavomis, triukšmingai gro
jant lapų muzikai patrauktų į stepę ir 
užimtų jiems paskirtąsias vietas.

Bet tai galima tik pasakoje. Tenai, 
kur medžiai iš tikrųjų patys traukia iš 
miško į stepę, jie puola taip lėtai, kad jų 
slinkimas akimis nepastebimas. Ir stepė 
taip pat visai nelinkusi užleisti be mūšio 
jos užimtą teritoriją.- Ji sulaiko miško 
puolimą kontratakomis ir neretai giliai 
įsiskverbia į savo priešų pozicijas.

(Bus daugiau)

Dar apie Laisves pikniką
Dienraščio Laisvės piknikas 

liepos 4—5 dd. gerai pavyko. 
Publikos buvo daug. Laisvės 
patrijotų matėsi- iš visų Nau
josios Anglijos apylinkių, taip 
pat iš New Yorko, ir iš šiltų 
kraštų—Californijos, Floridos.

Koncertinę pikniko progra
mą vedė J. Skliutas, iš Wor- 
cesterio. Worcesterio Aido 
Choras, vadovybėje J. Dirve- 
lio, gerai išsilavinęs, publikai 
labai patiko. Daug kas klau
sinėjo, iš kur tas choras? A. 
Dirvelienė ir J. Sabaliauskas 
gerai atliko duetus, ištikrųjų 
buvo gerai susimokinę. Mon
tello's trio—Rožė Std’ipinis, 
Alb. Potsius ir W. Yodeikis, 
atliko savo užduotį labai ge
rai. Solo gražiai sudainavo 
Štripinis ir Aldona Wallen. 
Jos turi stiprius, gerai išlavin
tus balsus. Duetą dainavo dar 
ir Štripinis su Alb. Potsium, 
kas irgi gražiai išėjo. x

Meninė programa buvo gu
resnė, negu praeityje būdavo 
piknikuose. Kadangi progra
mos pildytojai buvo iššaukti 
pasirodyti po kelis sykius, tai 
ir programa pasidarė ilgoka.

Rojus Mizara, Laisvės re
daktorius, pasakė trumpą, bet 
agitatyvišką prakalbą. Buvęs 
nor wood ietis J. Grybas, kaip 
tiktai atvažiavo į pikniką, 
tuojau griebėsi už darbo tvar
kyme progrąmos, ir kur tik 
reikėjo.

Mūsų draugai, atvažiavę iŠ 
kitų kolonijų, šiemet daug 
gelbėjo prie visokių darbų. 
Darbavosi vyrai ir moterys. 
Jie daug gero padarė.

Geo. Shimatis
—o—

LAISVĖS PIKNIKE LIEPOS.
4 d. PRIE ĮŽANGOS TIKIE- 
TŲ DOVANAS GAVO SEKA 
MI ASMENYS:

4 /

1. $50, John Shipulauskas, 
36 High St., Nashua, N. H.

2. $25, Mary Rauba, 315 
Newton St., Brookline, Mass.

3. $20, Kazirri'ieras Ustup, 
27 Cleveland Ave., Brockton, 
Mass.

4. $15, Charles Wisburg, 
19 Canton St., Worcester, 
Mass.

5. $10, Dorothy Yuden, 
812 W. 33rd St., Chicago, 111.

6. $10, Apdrew Zaruba, 
21 West St., Norwood, Mass.

7. $10, Povilas Stu rd, 
59 Gates St., So. Boston, Mass.

8. $10, Billy Belekewicz, 
21 Seymour St., Hanford 6, 
Conn.

9. $10, F. Sherry, 35 Lans
downe St., Brockton, Mass.

10. $10, S. Penkus, Lawren-,
ce. 1

11. $§, J. M. Uždavinis,
16 Folan Ave., Norwood, 
Mass. /

12. $5, Raymond Skrodis,i
24 Montgomery St., Lawren
ce, Maps. V

13. $5, Tei-esia Kominskas, 
16 Hulbruckl Ave., Brockton, 
Mass. [.

14. $5, Mrs. Mary Barris, 
18 Gansvelle Rd., Dedham,

Mass.
15. .$5,’ F. Mazurka, 

47 Wread St., Worcester, 
Mass.

16. $5, M. Klabis, 39 Per
ry Ave., Stoughton, Mass.

Kurie dar neaplaikėte do
vanų, tai tuojau kreipkitės 
prie komisijos pirmininko S. 
Penkauskas, 33 Chestnut St., 
Lawrence, Mass. Ir S. Pen
kauskas tuojau dovanas iš-' 
siuntinės. Piknikas visais at
žvilgiais puikiai pavyko.

Pikniko Komisija.

knygą perskaityti.
Gaila draugo, kad taip 

atsitiko. Nustojome Lais
vės skaitytojo ir LLD* na
rio.

Šiandien,. liepos. 10 d., 
draugas tapo užkastas po 
žemele. Lai jam būna am
žinas atilsis. A. Gudzin

New Haven, Conn.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MaLĖ

NEW CAR MECHANIC
First class. Ford expv preferred, 

but not necessary. Straight time for 
40 hrs; time & half over 40. 47^ 
hr. reg. wk. Pleasant working con
ditions, coveralls, paid holidays; va
cation with pay* Insurance coverage.

See Mr. I^eschke or Mr. Volz.
WINNERS, For Agency. 444 Haddon 
Ave., Haddonfield, N. J. Lincoln 7- 
2000.

(140-142)

Schenectady, N, Y.
Nelaimingas atsitikimas 
su Donatu Pručinsku

Laisvės. No. 134 buvo ap
rašyta, kaip ta nelaimė at
sitiko. Aš dar kai ką pri
dėsiu.

Pručinskas tapo palaido-, 
tas Šv. Kazimiero kapinė
se, Amsterdam, N. Y., ša
lia jo gyvenimo draugės, 
kuri mirusi prieš gerą skai
čių metu.

Lietuvoje velionis paėjo- 
iš Krekenavos valse, ir pa
rapijos. Į\Ameriką atvažia
vo pradžioje 20-to šimtme,- 
čio į Amsterdam, N. Y.. 
kur ir gyveno daug metų. 
Ten jis apsivedė, išaugino 
sūnų ir dvi dukteris. Duk
terys ištekėjusios ir gyve
na Californijoje. Sūnus 
dirba laivyne, kuris šitie 
laiku būna Pacifike. j Vie
na duktė atskrido i tėve 
laidotuves.

D. Pručinskui gyvenant 
Amsterdame, patiko jį pir- 
?ha nelaimė: įsimetė į koją 
kokia ten liga, būk tai gan
grena. Gydė ir gydė, bet 
ant galo reikėjo koją nu
plauti aukščiau kelio. Pc 
to sunku jam buvo darbą 
gauti Amsterdame, tai jc 
priedeliai Schenectadyje su
rado jam darbą prie “Me
tropolitan C1 e a n e i’ s and 
Dyers,” žydų kilmės savi
ninkų firmoje. Jam ten bu
vo neblogai—nereikėjo sun
kiai dirbti ir neblogai mo
kėjo. Gyveno viešbutyje, 
kuriame daugiausia gyvena 
biednojo luomo žmonės - 
pensionieriai ir šiaip iš pa
šalpų gyvenantieji. O apa
čioje barrūmis pardavinėja 
saldžius ir alkoholinius gė
rimus. Žinoma, senesnieji 
daugiau mėgsta arielkėlęir 
alutį. D. Pručinskas irgi 
nebuvo skūpus tame. Ta 
nelaimė įvyko 4 vai. ryto.

Bet velionis buvo progre
syvių minčių žmogus. Pri
klausė prie Lietuvių Lite
ratūros Draugijos ir buvo 
Laisvės nuolatinis skaityto-' 
jas. Aš jam buvau Laisvę 
užprenumeravęs ir paskui 
jis visuomet skubindavosi 
su atsinaujinimu. Negavo 
progos nei “Po Audros”

SHENANDOAH, PA
i

Dienraščio Laisves Paramai

J
H a

Gražiai pavykęs paminėjimas
DLK Vytauto Draugystės 

50 metų gyvavimo sukakties 
paminėjimas visais požiūriais 
gerai pavyko. Valgių ir ska
numynų visiems buvo iki va
lios. J paminėjimą buvo pa
kviestos ir moterys.

Programa pradėtą su ati
davimu pagarbos mirusioms 
draugams. Pakviestas Kazys 
Šaliūnas, kuris buvo draugijos 
tvėrėju1, pakalbėti. Nors buvo 
dar keli kiti veteranai, bet jie 
nekalbėjo.

Paskui sekė dainų progra
ma. Pakviestas Ignas Kubiliū
nas iš Bostono, kaipo svečias, 
padainuoti. Kubiliūnas pir
miausia paragino visus dar
buotis, būti aktyviais visokiuo
se parengimuose, paskui pa
dainavo visą eilę liaudiškų 
dainelių, kas publikai labai 
patiko. Bravo, Ignai, už gerus 
patarimus ir dainas.

Du vietos Jonai, Rudman ir 
Latvis, sudainavo gražų due
tą “Oi ilgu, ilgu”. Nors tie 
vyrai jau pagyvenę, bet dai
navo kaip jaunikiai, t

Programa baigėsi su “Lietu
va Tėvyne Mūsų” ir “Star 
Spangled Banner.” Visą muzi- 

į ką atliko Eva Reid.
šokiams pagrojo Adolf Iles- 

singer ant armonikos.
Parengime dalyvavo seka

mi :
' J. Kukaičiai

J. M i Bėriai
V. Augikaičiai
Aluškai 
šilkai 
Tamuliai 
Šąli finai 
Alešiūnai 
Al. Gutauskai
A. Gutauskai 
Ru d manai
B. Medeliai 
Didžiūnai 
Rašiniai 
Kazokai
Iš Ansonia Vaitkai. 
Pavieniai:
J. šaulėnas,
J. Macys,
J. Makarevičia,
J. Kašieta,
J., Montvila,
J. Petkus,
J. Kuncas ir
J. Latvis.

i Moterys:
D. Daujotiene,
A. Gailiūnienč,
M. Petravičicnė, 
Petronė Zikis, 
S. Zaromskas.
Vėliau pribuvo:
Tumusai,
J. Janusas,
K. Janusas,
F. Bagdoną vi ch.
Parengimo gaspador. buvo:
J. Kuncas,
Jonas Latvis,
Andrius Gutauskas,
Linkime DLKV Draugystei 

ilgai gyvuoti. Pirm. J. Kunca.

WOOD WORKERS. Experienced- 
on sash, doors and special Mill 
work. Union men. Steady year round 
work; good working conditions. Ap
ply in person or phone: Mr. Paul, 
VI. 8-2ffifrsPENN LUMBER, Bel
field Aye. & Hl&ta St., Germantown.j____ X—^X134-140)

I AUTO MECHANIC

\Must be First Class
\ for

Highest Paying Shop in Phila.
^ Contact Mr. Gorham
COLONIAL MOTORS

166 W. Cheltcn Ave. VI. 4-9035
(137-140)

MEN (2) 
For

NEW CAR MAKE READY v 
Installing radios and accessories. 
Experienced preferred, but not 

necessary.
, Steady work.

Contact MR.’ GORHAM 
COLONIAL MOTORS

166 W. Chelten Ave. VI. 4-9035 
\ ' (140-143)

BAKER. 2nd Hand. Bread, rolls 
and sweet dough. St. wk., pl. work
ing conditions. 5 day wk. Day work. 
Ins. Fund and vacation. Apply' in 
person or phone: Mr. Thomas Ko
cher, Norristown 8-5480. PERFEC
TION BAKERY, Haws Ave. & Wash
ington St., Norristown, Pa.

/ (139-141)

OPPORTUNITY
One of the world’s fastest growing 

most successful Life Insurance 
Company will add 4 young men to 
present outstanding Sales Depart
ment.

Successful performance and exten
sive training will load to managerial 
position. College, married, teaching, 
coaching or athletic background 
helpful. But not essential.

Starting salary $300 per month. 
For interview call Mr. Aufhatnmer, 
supervisor for Lee Agency, Penn 
Mutual Life Insurance Co. Lombard 
3-7321.

(139-141)

AUTO PAINTER. Used Cars. Ex
perienced. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person. See 
Mr. Morrison.__
. QjXT^R CHRYSLER
X------ Frankfbd Ave.

Į (139-141)

HELP WANTED—FEMALE

DICTAPHONE TYPIST

Young lady with knowledge of 
shorthand for secretarial position 
open in our system sales manager’s 
dept. At present, centrally located, 
we will move shortly to Northeast 
section.

Call LO. 3-4746
(137-14Š)

OPERATORS. Auto seat covers. 
Must be experienced. Good hours, 
goGd pay. Apply DKJierson. DEWCO 
TIRE SERVICE CO., 905 N. Watts 
Street.
/ (135-141)

REAL ESTATE

įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 23 Augusi
Swank's Grove 

I 
s

Brandonville, Pa. '
Visi’ šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami 

į šį puikų pasilinksminimą.- Turėsime svečių iš 
Brooklyno. Kviečiame Philadelphia ir Baltimorę.

į] Scrantonas ir Wilkes-BaiTe rūpinkitės skaitlingai 
įj atsilankyti.

Labai graži vieta piknikui, linksmai praleisite £ 
laiką su svečiais iš įtolimų kolonijų., Rengėjai. į

S

į

£
L
i:

. w w • W W. w w w W

i MATTHEW A. i
• BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
1 LAIDOTUVIŲ 1
J DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. !

J MArket 2-5172 J 
» <

MANTUA TERRACE
5 room bungalow, Lot 25x150. 

Porch on both ends. Water, gas, elec- 
tric. 1 block to transportation; 2 
blocks from school. Priced for quick 
salf. Only $2,000.

MANTUA. Vacant storė, 2 apart- 
rnejits. Center of town. Large lot 
\vith all conveniences. Convenient to 
transportation, must sell, becauseof 
illness, priced for quick sale. Only ' 
$20,000. CHARLES E. GELLEN- 
THIN (Realtor), Mantua Terrace, 
Mantua, J. Wenonah 8-0150.

(137-143)

Bostonas ir Apylinkė
*

Atydai įvykusio Laisvės pikniko visų 
kolonijų organizacijų korfiitetų. ..
Visų komitetų susirinkimas įvyks 

sekantį sekmadienį, liepos-July 19 d., 
prasidės 10 vai. ryto, bus Piliečių 
Klubo salėje, 318 Broadway, South 
Boston, Ma9^/

Visų kolonijų komitetų prašome 
dalyvauti šiame susirinkime. Čia bus 
išduotas pikniko raportas ir visi su
žinosite kokios buvo pikniką pasek
mės. ---- _ \

^^jQ^^SWfrtkitis, 
pikniko rengimo gaspadorius.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums .į namus 
svarbiausiaer^zinias iš vise pa
saulio. /

Amatininkai, pą j ieškodami 
darbų, praneškite per llaisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaink už 
paskelbimą žema. *

5 pusl.-Laisve (Liberty)—Penktadien., Liepos-July 17, 1953



ŽINIOS IS LIETUVOS
Plečiamas mokyklų tinklas

ŠAKIAI. VI. 18 d. — Bins 
žuazijai valdant dabartinio
Šakiu rajono teritorijojex te
buvo viena vidurinė mokykla 
ir kelios pradinės mokyklos. 
Daugumą vidurinės mokyklos 
moksleiviu sudarė buožių ir 
smetoniniu valdininku vaikai. • c

Daug kartų išaugo mokyklų 
tinklas Tarybų valdžios me
tais. Kasmet plečiamos esa
mos mokyklos. atidaromos 
naujos.

Praėjusiais mokslo metais 
rajone dirbo 3 vidurinės mo
kyklos. viena vidurinė darbi
ninkų jaunimo mokykla. 8 
septynmetės mokyklos, viena 
septynmetė kaimo jaunimo 
mokykla Gelgaudiškyje ii’ 42 
pradinės mokyklos. Beveik 
kiekviename kolūkyje buvo po 
dvi mokyklas. Jose mokėsi 
daugiau kaip 4.500 darbinin
kų, valstiečių ir vietinės in
teligentijos atstovu vaikų.
, Naujaisiais mokslo motais 
mokyklų tinklas žymiai išple
čiamas. Lenino vardo kolūky
je atidaroma vidurinė mokyk
la. Naujos septynmetės moky
klos dirbs “Panemunės” ir 
“Aušros” kolūkiuose.

šiuo metu rajono mokyklos 
ruošiamos naujiesiems mokslo 
metams. Su kolūkiečių pagal
ba sparčiai remontuojamos 
mokyklos “Progreso”, “žings
nis pirmyn”, ždanovo vardo, 
Montvilos vardo žemės ūkio 
artelėse.

★ Naujos kaimo parduotuvės 
atidaromos Raseinių rajone. 
Pastaruoju metu krautuvės 
atidarytos “Tarybinės žemės” 
ir “švyturio” kolūkiuose.

A. Šukaitytė.
—0---

★ Sezoninis vaikų darželis 
pradėjo darbą Vilijampolės 
rajono Karolio Požėlos vardo 
kolūkyje. Eidamos i laukų 
darbus, kolūkietės čia palieka 
savo mažuosius. Darželis ap
rūpintas baldais, žaislais. Jo 
vedėja kolūkietė P. Ragaus
kienė baigė specialius kursus.

A. Žemaitis.

ŠIAULIAI.—~Pernai “Nau
jojo gyvenimo” žemės ūkio 
artelė gavo iš daržininkystės 
21 (>,000 rublių pajamų, šie
met čia šios p\iamos žymiai 
padidėja, ir numatyta jų gau
ti 300,000 rublių. To siekia
ma daržovių pasėlių išplėtimo 
ir šių kultūrų derlingumo pa
kėlimo pagrindu. Sėjama ne
maža Įvairių ankstyvųjų dar
žovių. Ypač rūpestingai ple
čiama ankstyvųjų daržovių 
gamyba šiltnamiuose ir in- 
spektuose. Už parduotus svo
gūnu laiškus, ridikėlius, salo
tas ir kitas ankstyvąsias dar
žoves jau gauta daugiau kaip 
10,000 rublių pajamų. .

Paminklais A. M. Gorkiui
MAŽEIKIAI. — Kultūros ir 

poilsio parke atidengtas pa
minklas didžiajam rusu ra
šytojui, socialistinio realizmo 
pradininkui Aleksiejui Maksi- 
movičiui Gorkiui.

j--------------------------------------------------------------------------------------------------------- H

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI
' 2-3; 6-8 P. M.

By Appointment 87-20 85th Street
Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

1----------------------------------------     ------------ ----------- ---------- S

PETRAS KAPISKAS |
J IR 2
I VINCAS SODAIT1S |
< Užlaiko puikų *8

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

| Telephone EVergreen 4-8174 X
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NewWfo^Ėž0fe?liil(»
Darbiečiai jau turi 
vyriausius kandidatus

Amerikos darbo partija 
skelbia, kad jau paskirti jos 
vyriausieji kandidatai. Arthur 
Schutzer, partijos vykdanty
sis sekretorius, paskirtas kan
didatu miesto iždininko parei
goms. Charles I. Stewart, 
švietėjas, autorius, nominuotas 
kandidatu į Miesto Tarybos 
prezidentą.

Pirmuoju, kandidatu j ma
jorą. anksčiau buvo nominuo
tas Clifford T. McAvoy.

Unijistas A. Jacobs nomi
nuotas Manhattan prezidento 
pareigoms. Kitos miesto aps 
kritys parinks savo kandida
tus Į prezidentą vėliau.

Masinis mitingas 
užtarti Sobel!

Nacionalis Komitetas Ro- 
senbergų Byloje Teisėtumui 
Gauti šaukia masini mitingą 
rugpjūčio 19-tos vakarą (ki
tą mėnesį), Randalls Island 
Stadiume. Įžanga $1, jaunes
niems 16 metu 50c. t

To mitingo vyriausias tiks
las yra pradėti masinę veiklą 
už gavimą Morton u i Sobcll 
naujo teismo. Sobel 1 buvo nu
teistas sykiu su Rosenbergais 
ir bausmė paskiria 30 metų 
kalėti. Ji nuteisė vadovaujan
tis žodžiu vieno liudytojo 
Max Elitcher, kuris buvo pa
vojuje ikaltinimo už melavi
mą valdžiai.

Rakandy darbininkai 
irgi atostogauja

Unijistai CIO United Fur
niture Workers nariai irgi tu
ri dviejų savaičių atostogų 
su alga. Tai praneša spaudai 
unijos prezidentas Morris Pi- 
zer. Paliečia virš 15,000 dar
bininkų Didžiojo New Yorke 
srityje.

Unijos viršininkas sako, 
kad, sekdami newyorkiecius, 
atostogas su alga jau išsiko
vojo ir daugelis kitų lokalų po 
visą šalį.

Queens gyventojas Snover 
išvykdamas Korėjon pardavęs 
savo auto Tacomoje ir gautą 
čekį atsiuntęs žmonai, čekis 
buvęs bevertis. Moteris pini
gus iš prekybininko atgavo 
teismo keliu.

C TONY’S
ŽSR* UP-TO-DATE E

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas * $
306 UNION AVENUE I

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis l

Veiteriams grasina 
“lockoutu”

šauniųjų . restoranų savinin
kams grąsinant “lockau.tu” 
tūkstančiui sustreikavusių vei- 
terių, unija sušaukė specjalę 
konferenciją padėčiai visapu
siškai išspręsti.

Veiteriai reikalavo, kad fir
mos-mokėtų į unijistų gerovės 
fondą po $1 nuo dirbančio iš
tisą savaitę darbininko ir po 
50 centų nuo dirbančio dalį 
laiko. Pirmoms atsisakius, 
veiteriai sustojo dirbti.'

Pagerbdami pikieto liniją, 
kiti unijistai metė darbą. 
, Dėl to turėjo užsidaryti 
daug šauniųjų restauranų. 5 ’

Blondinė užkliuvo 
už milijonieriaus

Virginia Di Domenico, gra
ži blondinė, tapo areštuota 
kaipo suokalbininke išgauti iš 
milijonieriuko Edgar Lucken- 
bach, Jr., neužpelnytų pini
gų. Ją suėmė kai milijonie
rius jai sumokėjo pinigus.

Mergina sako, kad jinai 
pas milijonierių buvusi bute. 
Už tą jis jai sumokėjęs be
verčiais čekiais. Ji tik parei
kalavusi atsiteisti. Milijonie
rius sakosi nei namie kalbamu 
laiku nebuvęs, kad tai esąs 
suokalbis jį apiplėšti.

Taipgi suimtas Jamaica 
gyventojas Daniel Enoch, 31 
metų, kuris automobiliu je 
laukęs panelės Domenico išei
nančios su pinigais.

Liberalai paskyrė 
dar 2 kandidatus

Liberalų partija stato savo 
kandidatus į dviejų .miesto 
apskričių (miesto dalių-bo 
roughs) prezidentus. Brookly- 
ne statomas John F. Kelly, 
AFL State Culinary Associat
ion prezidentas. O Bronxe sta
to Ira J. Palestin, buvusį Mies
to Tarybos narį.

Eiliniuose partijos nariuose 
jaučiamas nerimas dėl pa’sta- 
tymo teisėjo Marchisio '’kandi
datu į Miesto Tarybos prezi
dentą ir bankininko Chase 
Mellen, Jr., į miesto iždinin
ką. Vienas ir kitas nėra pasi
tarnavę jokiai pažangai ar 
prodarbininkiškam veiksmui 
bendrai. Gi tos partijos eili
niai nariai, daugumoje, vis 
viena yra darbo žmonės.

Kalbama, kad dėl tų dvie
jų pastatymo partija gali nu
stoti daug balsų, kuriuos ti
kėjosi gauti iš kitų darbinin
kiškų grupių. Jei greta Halley 
liberalų partija būtų pasta
čiusi į tas žymias dvi vietas 
darbininkams priimtinėsnius 
kandidatus, jos. sąrašas būtų 
buvęs stipresnis.

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

PEJST 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 Speciąllatai:

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

Siūlo apriboti 
majoro tarnybą

Miesto iždininkas Lazarus 
Joseph, pasiūlė■ apriboti mies
to majoro tarnybą vienu ter
minu. Rinkti penkeriems me
tams.

Patsai Joseph lig šiol turė
jo viltį tapti demokratų kan
didatu į majorą. Ta viltis kaip 
ir dingo. Turės tos progos 
laukti kitus ketverius metus. 
O jei gerą majorą išrinktume, 
gal tektų laukti kelis kart po 
ketverius.

Lenkijos sukakties 
programa

•'New Yorko lenkai rengia 
iškilmingą paminėjimą devy- 
nerių mėtų sukakties nuo iš
laisvinimo Lenkijos. Tuo tik
slu pasamdė Stanley Teatrą 
liepos 24-tos vakarui. Ten ro
dys dvi lenkų filmas (su ang
lišku aiškinimu). Ir pristatys 
naująjį Lenkijos konsulą, 
Mr. Casimiy Biernacki.

Kviečia ir lietuvius. Įžanga 
iš anksto perkant tikietus 75c. 
Prie durų $1. Lenkų prog
ramos pradžia lygiai 9 vai. 
vakaro.

. Newark, N. J.
Biedni gelbsti biednus

Geros širdies žmonės rūpi
nasi senais ir pavargėliais na
mie ir užrubežiuje. Čia jie su
rinko senų drapanų nuo gimi
nių ir pažįstamų ir atidarė 
krautuvę. Krautuvė buvo ati
daryta liepos 6 d., 135 Prince 
St., Newark.

Biznis gerai eina. Visokių 
tautų žmonės perka drapanas. 
Drąsi ir maloni saleslady link-

PARSIDUDA VASARVIETĖ Už PUSĘ KAINOS
Užlaikoma 30 žmonių. 10, akrų derlingos žemės ap

tverta; gali laikyt 3 karves. Kaina $12,000. Pardavi- 
y.mo priežastis — nelaimė, sveikatos praradimas. Vie

ta randasi 6 mailės nuo Kingstono rytpiečių pusėj, 1 
iiiailė ■ nuo-9 W- kelio ir tik pusė mailės iki West Shore 
gelžkelio stoties.

Nerašykit laiško,—ligonis savininkė negali atsakyt. 
Atvykite ar šaukite telefonu: 1591R1

, K. Sinko Ulster Park, N. Y.
i , ______________________________ ________

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Mūviu Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
’ Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir ’kitas dainas

Paikis valgiai
ČIA RENKASI LIETUVIAI, UKRAINIEČIAI IR KITI

219 2nd Avenue z New York, N. Y.
(arti 14th St.) " Telefonas GR. 8-9865

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

Dainos Ir Šokiai. Šauni Orkestrą..

Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos

Didžiosios partijos . 
skiria kandidatus

Demokratų partijos apskri
čių lyderiai buvo susirinkę 
praėjusį trečiadienį parinkti 
demokratų partijos kandidatą 
į majorą.

Republikonų partijos aps
kričių lyderių ęusirinjdmas 
tam pat tikslui turėjo įvykti 
ketvirtadienį.

Kalbama, kad demokratų 
lyderiai, daugumoje, iš karto 
sutikę statyti Impellitterį. Tik 
visiems rūpėjo, kaip čia jį iš
teisinti už fėro pakėlimą. Pe
ru nepatenkinti net patys ei
liniai demokratai.

Tarpe republikonų Queens 
lyderiai spyrėsi statyti kong- 
resmaną Henry J. Latham. 
Kaipo kandidatas į Miesto 
Tarybos prezidentą 1951 me
tais jis buvo gavęs 435,699 
balsus, nors tapti išrinktu ii’ 
nepavyko.

Rej) u b 1 i o na ms 1 c n g v i a u 
pasirinkti kandidatą,, tuo at
veju, kad jų vyriausias talki
ninkas dėl kėlimo fčrq šie
met patsai kandidatu nebus. 
Dewey, vyriausias republiko- 
nas fėro kėlimo inžinierius, 
šiemet nebus perrenkamas. 
Gubernatoriaus ir( kitų valsti
jos aukštų valdininkų rinki
mas įvyks tiktai ateinančiais 
metais, 1954.

Tuo tarpu miesto eiliniai 
gyventojai Deweyaus su Im
pel litteriu pakeltą forą pra
dės mokėti liepos 25-tą. kitą 
šeštadieni.

smai visiems patarnauja. »Visi 
čia atėję jaučiasi kaip savo 
namuose, žmonės pradėjo neš
ti visokių dovanų. A. A.

NEW YORK
HELP WANTED MALE

TINSMITH <£• ROOFER

Reikalingas patyręs pagelbiuinkas. 

Nuolatinis darbas palikimam vyrui

69-32 Myrtle .\ve., Glendale

Tel. EV. 6-2050 <

1140-142)

“SERGA
Chas. Meškėnas, kriaucius, 

nesmagiai atostogauja. Pra
ėjusią savaitę susirgo i)- da
bar dar vis radosi lovoje. Il
sisi namie, žmonos priežiūro
je Meškėnai gyvena 31$) Dit- 
mas Avė., Brooklyne. Linkime 
greit pasveikti. C. B.

Petrikai buvo Floridoje
Dr. Ant. Petriką su žmona 

Margareta rašo, atviruką iš a- 
tostogų. Pasirodo, juodu buvo 
Floridoje: Miami, Tampoje, 
St. Pet ersb urge ir k t. Matyt, 
dar vyks toliau į \akavus. 
Grįš sekamą savaitgalį ir Dr. 
Petrikos ofisas bus atdaras 
liepos 27 d.

Tai J. B. Matthews, se
natoriaus McCarthy agen
tas, kuris sukėlė didelį 
skandalą su savo straips
niu prieš dvasininkus. 
Įsimaišė net ir preziden
tas Eisenhoweris ir Mc
Carthy turėjo ji paleisti 
iš tarnybos. Matthews 
pareiškė, kad Amerikos 
protestantiški dvasininkai 
suteikia Amerikoje dau
giau komunistams para
mos, negu bile kuri kita 

žmonių grupė.

Kai žmogus ryžtasi nužu
dyti tigrą, jis tai vadina 
sportu; kada gi tigras nori 
žmogų nužudyti, pastarasis 
vadina tai žvėriškumu.

George Bernard Shaw

“šūširWimas~
Brooklyn-Richmond Hill

Svarbus susirinkimas, į kurį 
kviečiame susirinkti LLD kuo
pų paskirtus delegatus, įvyks. 
Kultūriniame Centre liepos 17. 
d., 7:30 v. vakaro. Kalbėsime 
pikniko surengimo reikalais. 
Malonėkite dalyvauti. Prašom 
nesivėluoti. Komisijos narys.

JURGIS KLIMAS

Filmininkas Jurgis Klimas savo 
atostogų proga aplankys daugelį lie
tuvių kolonijų. Bet tai jis nevienas 
lankysis, su juom vyksta Palangos 
Birute, kunigaikštis Keistutis, ir 
daug kitų Brooklyno ir apielinkčs 
menininkų, viso apie 50.

Klimas lankysis ir pastatys Operą 
“BIRUTĘ” ir “Paparčio Žiedas”, 
taipgi ir kitas įdomias filmas.

Liepos (July) 17 Amsterdam, N. Y. 
July 18 ir 19 Manchester, Conn/

Prašome sekti perstatymus vieto
se, kur dar nepažymėta. Datos, lai- 

I kas ir antrašai bus pažymėti žemiau 
I šio skelbimo.
1 J. Klimas, pranešėjas.

Į NEW YORK
HELP WANTED—-FEMALE

I

MOTERIUKES, PRADŽIAI Sifa 
j Dienom ar naktim, apsigyn/mofa

brike-. 21-38 metu: lengvas fabriko 
darbas kaipo pakuotojos ar susraty.

' mui mokinės; automatas. Algų'pa- 
i kilimai. Kreipkitės ištisą savaitęnuo
8 A. M. iki 5 P. M.

CAPITOL AGENCY
409 Fulton St., Brooklyn 

<140-141)

COUNTER — WAITRESSES
Patyrusios ir greitos.

Gera alga ir tipai. 
Kreipkitės 7

1 EETMAN’S INC.
1000 Surf Ave. (Coney Island) 

Brooklyn
(136-141)

R EIK ALINGOS RANKINftS
SIUVĖJOS

Prie moteriškų odinių pirštinių.
Nuolatinis darbas, geraiptffkestis.
Kreipkitės:

PARK & SCHLISINGER " r
419 4th Avė., N. Y. C. (12tb II.)

31 U.. 5-7720
(136-142)

BEAUTICIAN — MUNICURIST

$50, priskaitant komisas.

Puikiausia proga.

Linksmos darbo sąlygos.

TELEFONUOKITE: JU. 6-9071
(134fj4t?X

REIKALIXC.Os\rj^'RAT()RF:S

Patyrusios prie sportswear. 
Gera mokestis. Oringa vieta.

Kreipkitės:
LIPMAN BROS.

135 W. 26th St., N. Y. C.
Tel. AE. 5-1366

(1A8-140)

OPERATORfiS^j
Patyrusios. Darbas prie slųrtcovers. 

Nuolatinis darbas, gera mokestis. /
Kreipkitės:

TRADE DECORATORS INC.
1066 Coney Island Ave., 

Brooklyn
Tel. GEdney 4-3918 

(137-141)

REIKALINGA COUNTER GIR«, 
Patyrusi. Dirbti luncheonette. NuX- 

latinis darbas, gera mokestis. Puik, 

kios darbo sąlygos. Kreipkitės:
TOPSIN C USTARD V

24 79 Southern Blvd., Bronx, N. Y.
<139-141)

j SINGER-MERROW QPERATORfcjjf

Patyrusios prie moteriškų Jhveave- 
rių. Nuolatinis darbas. Graži ap
linka.

LONDON KNITTING MILLS
I 1027 Grand St., kamp. Morgan A-ve.

Brooklyn. ST. 2-2034.
(139-141)

REIKALINGA ARTISTE
Patyrusi. Dviem spalvom šepečiu. 

Dirbti prie shower curtains — dar
bas nuo kavalkų. Atsineškite šepe- 

' čius. Gera mokestis. Kreipkitės:
ROOM A

1148 St. Nicholas Ave., N. Y. C.
(kampas 168 St.)

(139-140)

REIKALINGOS
STALŲ PATARNAUTOJOS 

Dieniniam ar naktiniam darbui.
Duodama valgis ir uniformos.

MISS BRUTON, PASITARIMUI
Kreipkitės:

HOWARD JOHNSON’S
1st Ave. ir 17th St, N. Y. C.

(139-145)

REIKALINGOS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Patyrusios. Nuolatipis^darbas, 

gera vieta<^l<reipkitės:
DEVON-dKESIDENCE HOTEL \ 

" 806 W. 94th St., N. Y. C. ,
Tel. AC. 2-06901

° ________f PJ19-141)
HELP’WANTED-M^LE

f

GELEŽIES DARBININKAI—
(DAUG)__

Kom peten t išJįi-^PMyrę 
Puikiausi Nuolatiniai Darbai

Geros Algos — Linksma Aplinka 
Klauskite: E. C. Boas • 

CENTRAL IRON MFG. CO. 
1202 Broadway, Long Island City 

' (138-140)

LVBYfOJAt^
$1.71’4 J Valandą /^

Puikios Darbo Saidos

Kompanijos Pašalpos

CECO STEEL PRQp. CORP.

625 Glenwood Ave.,

Hillside, N. J.
\y

. (139-143)

REAL11STATE
BORO PARK BROOKljLA^

Gražus stucco ir plytų atAk\vl«s, 
2 šeimom namas. 5 ir 3 rŪMfiai. v isi 
modernizuoti. Ištaisytas Skiepas. Ga- 
radžius, aliejum šildomas, storms, 
Venetians; karpetai, skalbimui maši
na, šaldytuvas. Atviri porčiai, kie
mas užpakalyj. Arti visų patogumų. 
Tikras pirkinys. Tik $18,500.- šau
kite savininką:

GE. 5-7886
(139-145)




