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KRISLAI
Tegu bus pradžia. 
30,000 jaunų svečių. 
Ar išleis?
Eleanora Azijoje.
Puikiai pasielgė.
Mažas, bet tvirtas balsas.

Rašo A. BIMBA

Paliaubos Korėjoje atnešė 
didelį džiaugsmą visai žmoni
jai. Gerai ir sklandžiai eina 

’ Laro belaisvių apsikeitimas.
T Tiktai mūsų valstybės sek
retoriaus Mr. Dulles misija 
pas Syngm.an Rhee nežada 
daug gero. Jis ten nulėkė tą 
žmonių priešą patenkinti. Vėl 
jam duos neįvykdomų pažadų.

Kaip ten nebūtų, tikėkime, 
kad šitos paliaubos pasibaigs 
pilna taika Tolimuosiuose Ry
tuose. Taip pat tikėkime, kad 
taika Tolimuosiuose Rytuose 
bus pradžia visuotinės taikos 
visame pasaulyje.

To irgi trokšta visa, žmoni
ja, — išskyrus saujelę suge
dusių ir pasiutusių sutvėrimų, 
kurie neturi teisės nei žmonė
mis vadintis, kurie darbuojasi 
už naują pasaulinį karą.

,—o—
J Rumunijos sostinę Bucba- 

restą šiomis dienomis suskrido 
r'iš visų pasaulio kampų 30.000 

jaunimo. Jie atlaikė Tarptau, 
tiki Jaunimo Kongresą. Jie 
kalbėjo apie taiką ir už taiką. 
Jie nutarė kovoti už taikų 
skirtingų socialinių sistemų 
sambūvį.

—o—
įžymusis artistas ir daini

ninkas Paul Robesonas gavo 
pakvietimą iš Londono ten ru
denį vaidinti veikale “Othe
llo/’ Sąlygos geros, visas 
Londonas jo laukia. Britanijos 
artistai jį kviečia.

Bet ar Robesoną išleis mū
sų Valstybės departmentas ? 
Jau dviemis atvejais depart
mentas atsisakė sugrąžinti 
jam pasportą. Gal ir dabar 
neišleis nei kojos iškelti iš A- 
merikos.

Kas gi čia, jeigu ne “gele
žinė uždanga?’’

—o—
Mrs, Eleanor Rooseveltienė 

darbšti moteriškė. Ji ir dabar 
užbaigė dešimties savaičių 
maršri*^ po tolimus kraštus. 
A Apvažiojo visą Aziją, — išr 
slJyrus, žinoma, Kiniją, kurios 
jinai dar vis nepripažįsta.

Ką ji ten matė ir patyrė?
Ji nesidžiaugia padėtimi. 

Azijoje jinai suradusi didelę 
marksizmo įtaką. Marksizmą 
Azijos žmonės skaito savo iš
ganymu. Už tai juos mūsų 
Eleanora smarkiai išbara.

Bet argi jie *ims ir dėlei to 
savo idėjų išsižadės?

—o—
• Ohio valstijos gubernato
rius Mr. Lausche užsitarnauja 
širdingo pasveikinimo. Jis pa
sirodė žmogumi su sveiku pro
tu. Jis atmetė (vetavo) vals
tijos seimelio priimtą ragan- 
gaudišką bilių No. 308.

Mr. Lausche paklausė Ohio 
liaudies balso. Taip turėtų 
pasielgti visi gubernatoriai.

Vk žino, kad Amerikos 
\jfom T'istų eilės neskaitlingos. 
Kad ir*tokiame New Yorke jų 
palyginti nelabai daug.

Tačiau su jų balsu politi
nėms partijoms prisieina rim- 

■ tai skaitytis, štai ateina majo- 
riniai rinkimai. Jau visos par
tijos buvo ^sudariusios kandi
datų sleitus (sąrašus).

BANKAI SUOKALBIAI!] A 
SUARDYT VALDINĘ 
APDRAUDĄ DEPOZITAM
Tada per bankrutavimus galėtų 
lengviau nusukt žmonių pinigus

Washington.— Demokra
tas kongresmanas Albertas’! tuose 
Rains reikalauja, kad Kon
gresas po naujų metų ištir
tų, kaip bankai suokalbiau- 
ja'suardyt valdinę Federa
te Apdraudą Depozitams.

Ta apdrauda užtikrina 
laikomus bankuose depozi
tus - sutatipas iki $10,000.

Bankai turi mokėti tam 
tikrus apdraudimus mokes
čius, ką bankai atsiskaito iš 
depozitorių.

Bet bankai atidėlioja ir 
tuo būdu suka privalomus 
valdžiai mokesčius. Didie
ji New Yorko bankai—Na
tional City Bank, Chase 
National Bank ir kt. — nuo 
1951 metų užvilko milijo
nus dolerių apdraudimų 
mokesčių. Taip tie pinigai 
ir žuvo valdžiai, nes, dve
jiems metams* praėjus, jau 
negalima, pagal įstatymą, 
iškolektuoti tokiu skolų 
valdžiai.

Korėjoj nukentėjo Į 
daugiau kaip 141,705 i 
Amerikos kariai į

Washington. — Karinė I 
valdyba trečiadienį paskel-! 
be, jog Korėjos kare seka-1 
mai nukentėjo 141,705 ame- j 
rikonai, būtent:

Užmušta 25,434, sužeista i 
103,038, be žinios dingo bei : 
nelaisvėn pakliuvo 13,233.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio v'ald. pranešimo 1,1519-1 
niais padaugėjo skaičiusį 
taip nukentėjusių ameriko- į 
nų. Nes prieš pat paliaubų ! 
pasirašymą buvo smarkių 
mūšių.

Bet valdžia paskelbė dar ' 
anaiptol ne visus Amerikos! 
karių nuostolius. Ji viešai i 
paskelbia tiktai tokius nuo- Į 
stolius, apie kuriuos jau bū
na pranešus nukentėjusių 
giminėms. Tokiu būdu pa
vėluoja vieną iki dviejų ar 
trijų savaičių.

Athenai, Graikija.—Grai
kijos valdžia prašosi dary
ti prekybos sutartis.su Len
kija, Čechoslovakija ir ry
tine Demokratine Vokiečių 
Respublika.

Komunistai pastebėjo, kad 
senieji politikieriai beveik vi
siškai ignoruoja negrus. Jie 
pastatė klausimą: Kodėl ne
pastatoma negro į Manhattan 
pavieto prezidento vietą?

žmonės pradėjo komunistų 
nuomonę paremti. Dabar jau 
beveik visos senosios partijos 
pakeitė savo sąrašus ir ton 
vieton nominuoja negrus.

Matote, daug reiškia kad ir 
nedidelis, bet tvirtas balsas. O 
jis būna tvirtas, jeigu jis būna 
teisingas.

Taip daro bankai ir ki- 
miestuose, sukdami 

apdraudimus mokė s č i u s , 
kad valdžiai neapsimokėtų 
depozitų apdrauda ir kad 
todėl būtų panaikinta.

0 panaikinūs valdinę su
taupą apdraudą, tai bankai 
per apgavingus bankruta
vimus lengviau galėtų pasi
glemžti žmonių pinigus.

Žuvo milžiniškas 
bombonešis suI

keliolika lakiiny
London. — Sprogo ore ir 

nukrito į Atlanto Vandeny
ną didžiausias Amerikos 
bombonešis RB - 36, varo
mas dešimties motorų.

Anglų ir francūzų laivai 
išgriebė 4 gyvus ir 3 negy
vus amerikinius lakūnus. 
Suprantama, jog žuvo kiti 

i 16.
Tas bombonešis skrido iš 

Californijos į Londoną.
-------- C......... ........................................... ........-

Nairobi, Kenya. — An
glai nušovė dar 8 Mau Mau 
negrus, vadinamus teroris
tus. 1'

Argentina jau plačiai 
prekiaus su Sovietais

Buenos Aires. — Argen
tina pasirašė prekybos su
tartį su Sovietų atstovais, 
kad Argentina ir Sovietų 
Sąjunga per metus apsikeis 
150 milijonų dolerių vertės 
produktais. Be to, Sovie
tų Sąjunga duos Argenti
nai $30,000,000 paskolos fa
brikinei pramonei ugdyti.

Sovietų Sąjunga, tarp 
kitko, pristatys Argentinai 
500,000 tonų naftos (alie
jaus), 300,000 tonų anglies 
ir kiekius fabrikinių dirbi
nių. Argentina atmokės 
vilnomis, odomis, konser
vuota mėsa bei kitais savo 
produktais.

Raportas apie ragangaudžio 
sen. McCarthy’o finansus

New Yprk. — Žurnalas
New Republic paskleidė 
150,000 kopijų Senato ko
misijos raporto, kuris, ša
lia kitko, parodo, kaip ra- 
gangaudis senatorius Mc
Carthy išsisukinėjo nuo 
taksų ir jog per trejetą me
tų jis kelis kartus daugiau 
pasidėjo į bankus pinigų, 
negu gavo algos iš valdžios 
kaipo senatorius.

(Republikonų valdžia 
stengėsi užslėpti šį raportą 
apie McCarthy’o finansus.)

Japonija reikalauja iš Amerikos 
šimtų milijonų dolerių už 
varžymą prekybos su Kinija

SOVIETU SĄJUNGA
NUMUŠA GYNYBOS 
LĖŠAS IR TAKSUS

Tokio.—Japonijos seimas 
vienbalsiai nutarė, kad val
džia liautųsi varžius preky
bą su Kinijos Liaudies Res
publika. Bet japonų prem
jeras Yošida ir toliau var
žys tą prekybą, jeigu Ame
rika duos Japonijai šimtus 
milijonų dolerių. O Japo
nija už tuos pinigus gin
kluotųsi prieš Sovietų Są
jungą ir komunistinę Kini
ją, kaip teigia amerikinės 
žinių agentūros.'

Mainais už smaugimą 
prekybos su Kinija, premje
ras Yošida taip pat reika
lauja, kad Amerika duotų 
Japonijai pelningus kon
traktus darbų, kuriais bus 
“atbūdavo j ama Pietinė 
(tautininkų) Korėja po ka
ro.”

Amerikos valstybės se
kretorius John Foster Dul
les šios savaitės gale atvyks 
iš Pietinės Korėjos į Japo
nijos sostinę Tokio ir tarsis

VALDŽIA, SU PIRKIN ĖDAMA 
VALGIUS, DVIGUBAI SKUTA 
AMERIKOS ŽMONES

Washington.—Valdžia vis 
supirkinėja iš f a r m e r i ų 

i sviestą, grūdus bei kitus 
I maisto produktus ir krau
na į sandėlius. Tuo būdu 
mažina produktų kiekį rin
koje ir didina jų kainas. 
Sako, tai “parama f armė
nams.”

Už supirkinėjamus far- 
mų produktus valdžia išmo
ka šimtus milijonų dolerių 
per metus. Kitus milijonus 
išeikvoja sandėliams, kur 
genda laikomi valgio daly
kai.

Tuo būdu vartotojai sku
tami iš abiejų pusių. Jie 
turi mokėti aukštesnes kai
nas už produktus ir taksais

Anglija atsisako net 
kalbėt apie Gibraltaro 
grąžinimą Ispanijai

. ------X ,

London. — Anglija atsi
sakė ne,t kalbėtis apie Ispa
nijos reikalavimą — sugrą
žint Ispanijai Gibraltarą, 
kurį anglai užgrobė 1704 
metais.

Anglai, įsitaisę galingą 
tvirtovę Gibraltąre, prie 
sąsmaugos tarp Atlanto 
Vandenyno ir Viduržemio 
Jūros, taip ir viešpatauja 
laivu plaukiojimui pro tą 
svarbiausią vandenų angą.

Rytų Vokietijos spauda 
kaltina liuterių vyskupą

Berlin.—Rytų Vokietijos 
laikraščiai kaltino liuteriu 
vyskupą Dibelijų, kad jis 
ragina savo parapijiečius 
laužyti rytinės Demokrati
nės Vokiečių Respublikos 
įstatymus. 1 

su premjeru Yošida, kiek 
pinigų duot Japonijai, kad 
ir toliau užgintų platesnę 
prekybą su Kiniją, pagal 
Amerikos įsakymus.

-^Pernai Japonija pirko iš 
Kinijos už 15 milijonų do
lerių geležies rūdos, an
glies, liakerių, soy pųpų ir 
pynacų. Bet Japonija par
davė Kinijai tik 600 tūks
tančių dolerių vertės dirbti
nio šilko ir tūlu kitu ne
svarbiu dirbiniu.

—Japonijos biznieriai tie
siog įnirtę prieš varžymą 
prekybos su Kinija, — rašo 
New Yorko World - Tele
gram ir keliolika kitų 
Scripps-Howard laikraščių. 
— Japonų fabrikantai ir 
verslininkai protestu o j a, 
kad Amerika leidžia An
glijai, Francijai ir vakari
nei Vokietijai daug plačiau 
prekiauti su Kinija, negu 
Japonijai. z 

sumokėti didžiules sumas 
pinigų, už kuriuos val
džia ' supirkinėja vadina
mus “farmų perviršius.”

Republikonas kongresma
nas Jacob K. Javits prime
na, jog 1949 metais valdžia 
išeikvojo 500 milijonų dole
rių, vien tik supirkinėjant 
perviršius bulvių, • kurios 
paskui sugedo sandėliuose, 
taip kad dauguma turėjo 
būti sunaikinta.

Javits pataria Eisenho- 
werio valdžiai galvoti, kaip 
išvengti p an ašių naujų 
skandalų. Sako, gal reikė
tų valgius iš valdžios san
dėlių dalinti žmonėms, gy
venantiems tiktai iš pašal
pų.

Išteisintas oficierius, 
kuris buvo kaltinamas 
kaip komunistas

Fort Devens, Mass.—Ka
rinis teismas išteisino 
brooklynietį leitenantą dr. 
Sh. C. Thiermaną, kuris bu- i 
vo kaltinamas, kad priklau- į 
sęs Komunistų Partijai, bet 
tatai užslėpė, norėdamas 
tapti armijos oficierium.

Thiermanas prisipažino, 
jog buvo pasirašęs aplikaci
jos kortelę į Kom. Partijos 
narius, bet iš tikrųjų ne
priklausė tai partijai ir ne
dalyvavo jos Veikloje.

Teismas nusprendė, jog 
aplikacijos pasirašymas tai 
dar nėra narystė.

Washington. — Prekybos 
departmentas sako, 63,120,- 
000 amerikiečių- pereitą mė
nesį dirbo už algas.

ORAS.—Giedra ir vėl vėsu.

Milžiniškas sumas pinigų skiria 
apšvietai, sveikatai, pramonei

Maskva. — Sovietu Są
jungos finansų ministras 
Arsenijus Zvierevas Įteikė 
Aukščiausiai Tarybai są
matą valdžios pajamų ir 
išlaidų sekamiems metams. 
Valdžia siūlo trimis pro
centais su penktadaliu nu
mušti apsigynimo lėšas ir 
43 procentais s u m a ž i n t i 
taksus farmoms.

Kambodija reikalauja 
nepriklausomybės 
nuo Francuos

Hanoi, Indo-Kin. — Kam
bodžos premjeras Pen 
Nou th atmetė bet kokias 
derybas su Franci j a, iki ji 
pripažins visiška nepriklau
somybę Kambodijal, vienai 
iš Indo-Kinijos provincijų.

Francija tuo tarpu pasi
kvietė Paryžiun vadinamus 
tautinius Vietnamo vadus, 
įkalbinėja jiems, kad vei
kliau išvien su francūzais 
kariautų prieš Vietnamo 
liaudininkus - komunistus.

Liaudininkai jau yra už
valdę daugumą Vietnamo, 
svarbiausios Indo - Kinijoj 
provincijos.

Phila. advokatai bijo 
ginti 8 komunistus

Philadelphia. — Aštuoni 
suimti philadelphiečiai, ta
riami komunistų vadovai, 
negauna advokatų. Advo
katai bijo ragangaudžių, 
kurie šmeižia bei persekio
ja tokius advokatus, kurie 
gina komunistus.

Tie 8 žmonės, kaltinami 
už “suokalbiavimą dėstyti, 
kad reikėsią varu nuverst 
Amerikos valdžia, tebėra 
Moyamensing kalėjime, nes 
jiems dar negauta užstatų, 
viso 225 tūkstančiu doleriu.

Jų vadovu laikomas Jo
seph Kuzma, už kurį val
džia reikalauja net $50,000 
kaucijos. Už kitus septynis 
reikalaujama po $25,000 
užstatu kiekvienam.

v-

Anglai grąsina supleškini 
4,000 malajiečiu kaimą

Kuala Lumpur, Mala j a.— 
Anglų komanda Mala jo j e 
grūmoja subombarduot, bei 
sudegint ir Sungei Pelesą, 
4,000 gyventojų kaimą, jei
gu jie nepadės anglams nai
kinti partizanus, kovojan
čius už Malajos išlaisvini
mą nuo Anglijos.

Kuwait, Persijos Įlanka.- 
Nuo 125 laipsnių karščio 
mirė čia 17 žmonių.

Apskaičiuota, jog valdžia 
per metus gaus 530,500 mi
lijonų rublių lėšų (arbą 
132,625 milijonus dolerių). 
Apsigynimo reikalams bus 
išleista 110,200 milijonų ru
blių, arba apie vieną penk
tadalį visų valstybės 'paja
mų.

(Keturių rublių vertė lai
koma vienu doleriu.)

Naujai fabrikinei staty
bai skiriama 156,100 milijo
nų rublių, apšvietai 62,000 
milijonai iub., sveikatos 
reikalams 24,800 milijonų 
rub., socialei apdraudai ir 
motinoms paremti 42,900 
milijonų rublių.

Senosios ūkininkų skolos 
visai bus dovanotos.

Susirinkimo dalyviai
Aukščiausios Tarybos su

sirinkime, apart delegatų, 
dalyvauja, kaip stebėtojai, 
Amerikos ambas a d o r i u s 
Charles Bohlen, įvairių ki
tų šalių atstovai, taip pat 
ir viešnia Perle Mesta, bu
vusi Jungtinių Valstijų at
stovė Luksemburgui.

Visi susirinkimo delega
tai sustojo ir šiltai sveiki
no ateinančius premjerą 
Malenkova, užsienio reikalų 
ministrą Molotovą, marša
lą Vorošilovą, pirmininką 
Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo, ir kitus aukštuo
sius valdžios narius.

Valdžios planai del 214,009 
specialių ateivių

Washington. — Valdžia 
apdirbinėja planus, kaip 
įvykdyti Kongreso nutari
mą, pagal kurį per trejus 
metus turi būti Amerikon 
priimta 214,000 “specialių 
ateivių.” Jie bus iš anksto 
patikrinti kaip komunistų 
priešai.

Dulles daro karinę 
sutartį su Syng. Rhee

Seoul, Korėja. — Prane
šama, kad Amerikos vals
tybės sekretorius John Fos
ter Dulles baigią daryti 
“tarpsavinio a p s i gynimo” 
sutartį su Syngmanu Rhee, 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidentu.

Rhee pakartojo, kad jei
gu nebus užtikrintas jam 
prijungimas Šiaurinės Ko
rėjos, tai jis pats maršuos 
ją užimti.

Turkija gaus iš Amerikos 
dar 39,800,000 dolerių

Ankara, Turkija.—Jung
tinės Valstijos pasirašė su
tartį, kad jos duos dar 39 
milijonus, 800 tūkstančių 
dolerių Turkijai ginkluotis 
prieš komunizmą per me
tus. . •?-

sutartis.su
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PALEISTI DULLESĄ!
JAU PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ buvo iškilę reikalavimai, 

kad prezidentas Eisenhoweris paleistų iš valstybės se
kretoriaus pareigų John Foster Dulles.

Dulleso politika nėra taikos politika. Dulleso po
litika stoja už palaikymą šaltojo karo, o šaltasis karas 
neišvengiamai veda prie karštojo.

Neseniai, prieš išvykdamas į Korėją, Mr. Dulles pa
leido tokią antį, kokios li|gi šiol nieks nesitikėjo. Jis 
pasakė, jog mūsų krašto 
statyti dirbti: miestams, tiltams, geležinkeliams atsta
tyti! Versti mūsų karius dirbti,—pagalvokite, kuomet 
Korėjoje yra užtenkamai darbo jėgų, užtenkamai žmo
nių!

Prieš šį verstiną darbą, kurį siūlė Mr. Dulles, išsto
jo visa eilė žymių amerikiečių. Išstojo su griežtu pa
smerkimu.

Pamatę, jog šis Dulleso siūlymas veda ne prie gero, 
Baltasis Namas išleido pareiškimą, pranešant, jog, gir
di, Mr. Dulleso siūlymas nebus gyveniman vykdomas, 
jog esą amerikiniai kariai tik “mokys” korėjiečius, kaip 
atstatyti sugriautus tiltus, namus, etc.
" Tuo nepasitenkinęs, republikonas kongresmanas Gross 
(iš Iowa valst.) pareikalavo, kad prezidentas Eisenhowe
ris Mr. Dullesą tuojau atšauktų iš Korėjos ir kad jis 
jį paleistų iš tarnybos.

Tenka pilnai sutikti su kongresmanu Gross. Esame 
tikri, kad su jo mintimi sutiks milijonai amerikiečių, 
nes Dulles, būdamas Korėjoje, tardamasis su Rhee. gali 
privirti tokios košės, kurios nieks negalės išvalgyti.

Dulles netinka būti valstybės sekretorium, nes jam 
rūpi interesai tų, kurie nori karo, o ne liaudies.

kariai, esą Korėjoje, bus pri-

KO GI SIEKIAMAS!?
KAI KURIEMS ŽMONĖMS dar vis nėra aišku, ko

dėl prezidentas Eisenhoweris užsispyrė nemokamai iš
dalinti paketus maisto Rytinės Vokietijos žmonėms? 
Kodėl jis neduoda to maisto Vakarų Vokietijos žmonėms, 
bedarbiams, seneliams, pavargėliams?

Šis žygis, — nemokamas maistas rytiniams vokie
čiams, — daromas dviem sumetimais. Pirmas: šiuo žy
giu norima iššaukti riaušės Rytiniame Berlyne ir visoje 
Rytinėje Vokietijoje. Antras: šiuo žygiu siekiamas! 
skleisti propagandą už Adenauerio politiką Vakaru 
kieti jo j e.

nikos, iš biologijos, iš vi- 
! suomeninių mokslų skyrių.

Mokslinė Lietuvos Moks- 
i lų akademijos veikla kon- 
I centruojasi institutuose. Ne 
I vieną problemą sprendžia, 
I ne vieną darbą dirba drau- 
; ge keli. institutai, nes dau- 
! gelio liaudies ūkio ir ap-

dėl vienas institutas jų .ra
kiu būdu negali visapusiš
kai aprėpti. Mokslų ąka- 
demija palaiko glaudų kon
taktą su kitomis 
mis mokslo 
pramonės 
įmonėmis, 
organais, 
akademija

a u kš tosio - 
Įstaigomis, su 

ir žemės ūkio 
su valstybiniais 

Lietuvos Mokslu v 

bendradarbiau-

mija ir su kitų tarybinių 
respublikų mokslų akade
mijomis, gauna iš jų broliš-

L i e t u v o s in du st ria 1 i z a vi- 
mą vykdant, šiame penk
metyje bus padidintas elek
tros energijos išdirbis 2-2! 
karto, išvystyta Kauno hi-

likti p r o j e k ta vi mo-ty r i ne j i- 
mo darbai hidroelektri
nėms statyti Pabaltijyje. 
Ryšium su šiais didelio

Lietuvos Mokslu akademi-

liau tęsė Lietuvos 
čių ra jenų kompleksinius 
tyrimus, kurie sudarys 
mokslinius pagrindus šių 
rajonų gamybinių jėgų iš
vystymo klausimams spręs
ti. Tęsiant šiuos darbus, 
buvo, atlikti sausųjų dirvo
žemių ir smiltynų, floros ir 
gyvūnijos, limnolog i n i a i, 
durpynų, mineralinių žalia
vų ir kiti tyrimai Vilniaus, 
Naujosios Vilnios, Pabra
dės, Nemenčinės, Švenčio
nių, Ignalinos ir kituose ra
jonuose. Reikia pažymėti, 
kad praėjusiais metais šie 
tyrimai įgavo didesnį kom
pleksiškumą, būtent, biolo
gijos institutas atliko hi
drobiologinius ir ichtiologi
nius svarbesnių pietryčių 
ežerų tyrimus, gyvulinin
kystės ir veterinarflos in
stitutas kartu su rajoninių 
žemės ūkio skyrių zootech
nikais ištyrė charakterin- 
gesnių Vilniaus srities ra
jonų gyvulių ir paukščių 
veislingumą ir produktyvu
mą, v-

Geologijos ir geografijos 
institutui vadovaujant ir 
dirbant kartu su kitais in
stitutais, buvo paruoštas 
stambus kolektyvinis dar
bas — “Lietuvos ekonomi
nė geografija.” Šį darbą 
ruošiant, buvo gaunama 
efektyvi pagalba iš TSRS

i

i

Apsigynimo sekretorius Charles E. Wilson (kairėje) 
kalbasi su Mutual Security administratoriumi Harold 
E. Stassen. Jie dalyvavo prezidento sušauktoje mili- 
tarinių jėgų konferencijoje, kuri Įvyko Quantico, Va.

Konferencijos nutarimai laikomi slaptybėje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Irigacinių įrenginių statyba 
Kinijoje i

PEKINAS. — Visur Kinijoj 
Liaudies Respublikos teritori* 
joje vykdoma plati irigacinė 
statyba. Kinų tauta, išvaduota 
iš amžius slėgusių ją feodali
nių pančių ir gomindanininkų 
viešpatavimo, sėkmingai kovo- 

|ja su sausra ir potvyniais. 
Prie Janczy upės baigti sta
tyti Czincziano hidrotechnikos 
Įrenginiai, kurie pašalina po
tvynių grėsmę upės vidupio 
rajone. Statoma stambiausia 
Kinijoje Gvantino vandens 
saugykla, prie Jundinchės u- 

i pės, netoli Pekino, irigaciniai 
Įrenginiai Liaoduno, šanduno, 
Sincziano, Guanduno ir kitose 
provincijose.

Labai stambūs irigaciniai 
darbai vykdomi Chuąichės u- 
pčs baseine. Šios upės polai
džio vandenys anksčiau ap
semdavo milijonus mu (1 mu 
lygus 0,06 ha) valstiečių lau
kų.

Po išvadavimo Kinijos dai^ 
bo žmonės karštai atsiliepė y 
raginimą “Pažaboti Chuąichės 
upę” ir pradėjo vykdyti didelį 
visiško upės nukariavimo pla
ną. Chuąichės aukštupyje ir 
vidupyje buvo pastatytos de
šimtys vandens saugyklų, su
stiprinti Chuąichės ir jos gau
sių intakų pylimai, pagilinta 
upės vaga, nuo Chunczechu 
ežero Geltonosios jūros link 
iškastas 170 kilometrų ilgio 
kanalas atliekamiem upės van
denims 
drėkinti, 
nuveikto 
Cziansu
kinta 25,800 
Šio rajono valstiečiai

dicija atliko tyrimus Biržų, 
Rokiškio ir kituose rajo
nuose; durpininkų ekspedi
cija septyniuose rajonuose 
patikrino ir rado eilę dur
pynų, panaudotinų žemės 
ūkio reikalams. Mišku ūkio 
institutas dalyvavo tarpin- 
stitutinės mokslinės ekspe
dicijos darbuose ir tyrė kai- 
kurių rajonų smiltingus 
plotus; be to, institutas or
ganizavo ekspedicijas ąžuo
lynams, maumedžiui, nu
sausinimo efek tingumui 
miškams ir miško darbų 
mechanizacijai tirti. Biolo
gijos institutas atliko piet
ryčių rajonų hidrobiologi
nius ir ichtiologinius ežerų 
ir rytinių rajonų pievų au
galijos tyrimus, ypač kreip
damas dėmesį į naudingų 
liaudies ūkiui augalų pasi
skirstymą. Anksčiau šis in
stitutas tyrė Kuršių marių 
gyvūniją, žuvis.

Lietuvos Mokslu akade
mijos institutai atliko visą 
eilę darbų, iš kurių pažy
mėtini šie. Geologijos ir 
geografijos institutas su
darė Lietuvos ežerų katalo
gą. Istorijos ir teisės in
stitutas baigia rengti Lie
tuvos istorijos vadovėlį. Jo 
bus trys dalys. Panašų 
darbą, tik mažesnės apim
ties, yra atlikęs Lietuvių 
kalbos ir literatūros insti
tutas: jis yra išleidęs rank
raščio teisėmis lietuvių li
teratūros konspektą. Šis 
institutas jau parengė stam
bu lietuviu literat ū r i n ė s 
kalbos žodyną. Lietuvių 
kalbos ir literatūros insti
tutas dirba, siekdamas duo
ti labiau išvystytą, tobules
nę, moksliškesnę lietuvių 
kalbos gramatiką. Į šį ne
paprastai svarbų darbą yra 
Įsijungusios rim č i a u s i o s 
kalbininku pajėgos. Jas re
mia broliškų tarybinių tau
tu kalbininkai, v

1952 metais institutai per
davė gamybai1 eilę darbų. 
Kai kurie institutai atliko 
ir perdavė gamybai darbus, 
turinčius nemažą praktinę 
reikšmę liaudies ūkiui. Ei
lė šių darBų iąu buvo pa
minėti respublikinėje; spau
doje. Mokslu akademijos 
darbuotoju komisijos, ku
riose dalyvavo aukštųjų 
mokyklų ir kitų žinybų spe
cialistai, moksliniais 
grindais išnagrinėjo
respublikos liaudies ūkio 
išvystymo problemų.
Tačiau Mokslų akademijos 

ir jos institutų veikloje dar 
yra visa eilė trūkumu ir 
klaidu, kurios buvo iškel
tos akademijos visuotinia
me susirinkime, o taip pat 
skyrių sųsirin k i m u o s e.

Akademijos institutai dar 
ryžtingai nekovoja dėl sa
vo atliktų tiriamųjų moks
lo darbų rezultatų įdiegimo 
į gamybą, dėl to institutų 
atlikti darbai per lėtai įdie
giami praktikoje. Įdiegiant 
darbus gamyboje, institutai 
kartais negauna reikiamos 
paramos ir iš atskirų ūki
nių organizacijų, nors ši 
parama Mokslų akademijai 
labai reikalinga. . Mokslų 
akademijos sesijoje buvo 
iškeltos stambios klaidos 
Fizikos - technikos institu
to darbe. Instituto tiria
mųjų mokslo darbų temati
ka nebuvo nukreipta į pa
čių aktualiausių liaudies 
ūkio problemų nagrinėji
mą, nebuvo tinkamai pa
renkami ir pas k i r s t o m i 
moksliniai kadrai, nevysto
ma kritika ir savikritika. 
Mokslų akademijos Prezidi
umas šiais metais nuodug
niai apsvarstė padėtį Fizi
kos - technikos institute ir 
priėmė platų nutarimą in
stituto darbui iš pagrindų 
ištaisyti ir pagerinti. Sesi
joje visai teisingos kritikos 
susilaukė Eksperimentinės 
medicinos institutas, kurio 
tematika buvo labai su- 
smulkėjusi, todėl institutas 
buvo nukrypęs nuo pačių 
svarbiųjų uždavinių sveika
tos apsaugos srityje. Eks
perimentinės medicinos in
stituto darbui ištaisyti 
Mokslų akademijos Prezi
diumo buvo sudaryta komi
sija, kuri ištyrė institute 
veiklą ir nustatė • mokslo - 
tiriamojo darbo išvystyme 
institute gaires.

Mokslų akademijos insti
tutai žymiai pagerino 
mokslinių kadrų ruošimo 
darbą, tačiau šioje srityje 
taip pat dar yra stambių 
trūkumų. Institutai per ma
ža naudojasi visasąjunginių 
tiriamųjų mokslo įstaigų 
teikiama labai vertingą pa
galba ruošiant aukštai kva
lifikuotus mokslinius ka
drus. LTSR Mokslų aka
demijos institutai privalo 
daugiau išsiųsti mokslinių 
bendradarbių į TSRS Moks
lų akademijos ir kitus ša
lies institutus doktorantū
rai eiti. V

Prpf. K. Bięliukas

grafijos instituto. Darbas 
buvo laiku užbaigtas ir 
pateiktas TSRS Mokslų 
akademijos Geografijos in
stitutui; jis įeis į TSRS 
Mokslų akademijos paruoš
tą stambų' veikalą “TSRS 
ekonominė geografija.”

1953 m. birželio men. 25-1 
27 dd. įvykusio Lietuvos 
Mokslų akademijos visuoti
nio susirinkimo metu buvo 
išanalizuotas institutu at
liktas darbas. 1952 metais, 
išskyrus Chemijos ir che
mines technologijos /insti
tutą, visi kiti institutai 
vykdė tyrimus ir lauko są
lygomis. Iš viso buvo su
organizuotos 32 ekspedici
jos — 5 ekspedicijomis dau
giau, negu li951 m. Tai ro
do, kad institutai kasmet 
daugiau dėmesio skiria 
krašto pažinimui, gamtos 
turtu ir liaudies kultūros 
tyrimui. Istorijos ir teisės- 

'institutas kartu su TSRS.
Mokslų akademijos Etno
grafijos institutu suruošė 
mokslinę - etnografinę eks
pediciją, kuri tyrė eilės ra
jonų kolūkiečiu kultūrinius 
ir buitinius pakitimus. Be 
to, institutas įvykdė dvi

nu leisti ir laukams 
pastatyti šliuzai. Jau 
darbo išdavoje vien 
provincijoje sudre- 

tūkstančiu mu. 
nuima

gausius ryžių, kviečių, med
vilnes ir kitų kultūrų derlius.

šiuo metu prie Chuąichės 
upės vykdomi • darbai paga’l 
trečiųjų statybos metų planą.

Kai bus baigtas statyti ,\Į 
sas irigacinių Įrenginių komp
leksas prie Chuąichės upės, 
didelis Chuąichės upės basei
no rajonas, kuriame gyvena 
daugiau kaip 50 milijonų 
žmonių, pavirs turtingu ir 
klestinčiu kraštu.

V

DARBO PAKILIMAS 
KINIJOS PRAMONĖJE

PEKINAS. — Laikraštis 
f‘Guanminžibao” pran e š a, 
kad 45 valstybinės Pekino 
įmonės pirma laiko įvykdė 
pirmojo pusmečio planą, jų 
tarpe Šiaurės Kinijos že
mės ūkio mašinų gamykla, 
šieziašanio elektrinė, Peki
no mašinų gamykla.

Pusmečio užduotį viršijo 
taip pat Šanchajaus, Tian- 
czinio, čunčino, Taijuanio, 
Nankino, Czinanio ir kitu 
Kinijos miestų įmonės. 
Ypač aukštus rodilįliiAs pa
siekė ir Šiaurės Rytų Kir\i- 
Įos darbininkai. Daugais 
Charbino, Dalnij, Bensio, 
Fušunio ir kitų miestų įmo
nių įvykdė savo pusmetinį 
planą žymiai anksčiau lai
ko.

Pasiaukojančiai d i r b a 
stambiausios Kinijoje įmo
nės — Ąnšanio metalurgi
jos kombinato — kolekty
vas*, duodamas šaliai, vis 
daugiau ketaus, plieno ir 
valcuoto metalo. Kombina
to aukštakrosnių cechas 
pasiekė tai, kad kasdien 
Įvykdo planą pagal grafi

uždaviniai. Akademijos ir 
kitų respublikos mokslo 
įstaigų darbuotojams tenka 
išnagrinėti Lietuvos per
spektyvinio energetikos iš
vystymo problemą, glau
džiai siejant ją su komplek
siniu Nemuno kaskadų iš
naudojimu. Ši problema 
n a g r i nė j a nl a v a d o v a u j a n t 
Mokslų akademijos Ener
getikos instituto Leningra
do energetinei laboratori-

Vo-i jai ir sudaro dali stambios 
visasąjunginės kompleksi-

*■ " ; “TSRS Šiau-
rėsVakarų dalies energeti
nė sistema,” kurią spren
džia Lietuvos, Latvijos, Es
tijos, Baltarusijos respubli
kų mokslų akademijos ir 
TSRS Mokslų akademijos 
Karelijos filialas. Tai yra 
puikiausias pavyzdys, kaip 
mūsų šalyje sutelktomis jė
gomis, kūrybiškai bendra- 
darbiau jant, sprendžiamos 
stambios ir svarbios liau
dies ūkio- išvystymo proble
mos. Remiantis atliktais 
tyrimais, bus nustatyti 
moksliniai pagrindai toliau 
išvystyti minėtų respubli
kų energetinėms sistemoms 
ir atskirų liaudies ūkio ša
kų energetikai. Kartu su 
varidens transporto klausi
mais , bus išnagrinėta ir Bal
tijos - Juodosios jūrų van
dens kelio problema. Praė
jusiais metais buvo atliktas 
organizacinis darbas, pa
ruoštas problemos nagrinė
jimo planas ir jau pradėti 
kai kurie darbai — pavyz
džiui, atlikti preliminari
niai žemės ūkio energetiniu 
apkrovimų apskaičiavimai, 
sudaryta energetinė mažų
jų upių charakteristika ir 
atlikti kai kurie prelimina
riniai pramonės šakų išvys
tymo skaičiavimai .

Daug darbu Lietuvos 
Mokslų akademijos institu
tai suvienytomis jėgomis 
atlieka Lietuvos ribose.

Praėjusiais metais Moks
lų akademijos institutai, 
dalyvaujant Vilniaus Vals
tybiniam universitetui, to-

Atsiminkime,/šių metų rugsėjo 6 dieną Vakarų ( nes problemos

ne-

mi
sų- 

rėš-

kietijoje įvyks seimo rinkimai. Dedamos didžiausios 
pastangos, kad juos laimėtų Adenauerio krikščionių de
mokratų partija. Adenaueris Vokietijoje yra tas. kas 
Italijoje De Gasperi. Jei Adenaueris linkimus prakiša,. 
prakiša Dulleso politika. Jei Adenaueris rinkimus pra- 
kiša, nebelieka vilties, kad Vakarų Vokietiją būtų gali
mą apginkluoti ir atsukti prieš Tarybų Sąjungą.

Dėl to manevruojama visaip, kad tik Adenaueris 
laimėtu rinkimus, v

Bet ką gi matome? Matome tai, jog šis nemokamas 
maisto paketų dalinimas Adenaueriui padarys daugiau 
žalos negu naudos. Štai, iš Berlyno pranešama, 
žmonės tūkstančiais renkasi i mitingus ir sako: mes 
norime amerikinių alniužnų!

Praėjusį antradienį vakariniame Berlyne įvyko 
tingas, kuriame dalyvavo apie 5,000 žmonių. Buvo 
sirėmimų su policija; keletas dešimtų žmonių buvo a 
tuota; buvo sužeistų.

Štai, prie ko veda tokia politika. Ar tai padės Ade
naueriui? Nemanome. Tiesa, yra skelbiama, būk de
monstrantai buvę kom.unjstai. Tai lengviausias pasi
kakinimas.

Nežiūrint, kas demonstraciją sudarė, bet ji Įvyko ir 
jos šūkiai nuskambėjo per visą kraštą ir net pasaulį.

• Mes manome, jog prezidentas Eisenhoweris ir Dul- 
leSas geriau pasitarnautų Adenaueriui, jei duotu nemo
kamo maisto Vakarų Vokietijos žmonėms, biednuome- 
nėi. Bet jie elgiasi atbulai.

■. Pagaliau papirkinėjimais, smulkia, sukta politika 
nėra lengva žmones apgauti.

Štai, Vakarų Vokietijos profsąjungos, valdomos de
šiniųjų socialistų, tik neseniai išleido atsišaukimą, ra
ginantį darbininkus nebalsuoti už Adenauerio partijos 
kandidatus. Kodėl? Atsišaukimas sako: todėl, kad 
Adenauerio politika yra karo politika, gi Vokietijos dar
bo žmonės nori taikaus gyvenimo, nori matyti visą Vo- 

* kietiją apjungtą, nori, kad po ilgų kančių, i kurias įvedė 
Hitleris, Vokietijos liaudis susilauktų šviesesnio, gra
žesnio gyvenimo.

Net ir artimi Adenauerio šalininkai šiandien labai 
abejoja, ar jis rinkimus laimės.

I mokslines arche o 1 o g i n e s 
ekspedicijas . Lietuvių kal
bos ir literatūros institutas 
organizavo keturias ekspe
dicijas ir išvykas, iš kurių 
nemažą darbą atliko jung
tine dialektologinė ekspedi
cija Rytų Lietuvos tar
mėms tirti, rinkdama me
džiagą lietuvių kalbos tar
mių atlasui. Įgijusi 1951 
m. patyrimo, sėkmingiau 
dirbo ir nemažą darba atli
ko tarpinstitutinė mokslinė 
ekspedicija, kuri komplek
siškai ištyrė eilę respubli
kos pietryčių rajonų ir ku
rios darbe dalyvavo aštuo- 
ni institutai ir kai kurios 
Vilniaus Valstybinio uni
versiteto katedros. Žem
dirbystės ir dirvožemio in
stituto ekspedicijos tyrė 
slapiųjų dirvožemių sukul
tūrinimo procesus, sausuo
sius dirvožemius ir kalky- 
nus, kartografavo dirvože
mius. Geologijos ir geogra
fijos institutas įvykdė at
skirose sritysę molynų ty
rimus; gravimetrinė ekspe-

pa-
Kamakura, Japonija. — 

Policiją ieško nenaudėjio,

pjausto besim a u d a n č i a s 
merginas . Taip jis sužalo
jo 12 merginų.

MasĮcva. — Sovietų Są
junga pasirašė prekybos 
sutartį su Islandija.

Su dideliu darbo pakilimu 
dirba Anšanio kombinate 
daugiau kaip 1,200 jaunų 
inžinierių ir technikų, pa-x . 
siųstų į kombinatą prajoju- f 
siais metais. Jie atliekaf 
didelį vaidmenį gamyboje 
ir yra naujos technikos įsi
savinimo, priešakinių tary
binių darbo metodų įdie
gimo į gamybą iniciatoriai.
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Vadinamas negabiu vaikas ga] ištikrųjy labai gabus
Jeigu vaikui sekasi mo

kytis, tėvai turi džiaugsmo 
bei pasididžiavimo. Jei vai
kas atsilikęs mokykloje, tė
vai liūsta ir gailestaudami 
skundžiasi, kad jis “nega
bus.”

Kiekvienas normalus tė
vas bei motina linki,, kad jų 
sūnus ar duktė pasiruoštų 
laimingesniam gyvenimui, 
gerai mokinantis.

Bet kartais tėvai apsi
rinka, per greitai spręsda
mi, kad “vaikas negabus 
mokslui.” Gal jis iš tikrųjų 
turi didelius, net geniališ- 
kus gabumus . Gal vaikas 
.tik nedrąsus, labai jautrus 
y,r užuitas bei nusiminiman 
įvarytas? Tatai gi kenkia 
mokytis ir painioja net iš
moktų lekcijų atsakinėjimą 
mokykloje.
DARWIN IR EINSTEIN
Moksliniu atradimu isto

rija duoda gausingus pa
vyzdžius geniališkų žmo
nių, kurie iš mažens bei 
jaunystėje buvo laikomi ne- 
gabiais. Tarp jų yra 
Charles Darwinas, atradė
jas evoliucijos — mokslo 
apie žemesniųjų augalų bei 
gyvių išsivystymą į aukš
tesnes augalijos ir gyvijos 
rūšis. Kitas pasauliniai iš
garsėjęs mokslininkas Al- 

** bertas Einšteinas, matema
tinis fizikas, taip pat bu- 
vo vadinamas jaunystėje 

, riegabiu. Kaip Darwinas, 
taip Einšteinas buvo nedrą
sūs, jautrūs, susivaržę jau
nuoliai. O nedrąsa tramdė 
tikruosius jų gabumus mo
kyklose.
Keisti senieji supratimai 

apie genijus y
Genijais vadinama nepa

prastai gabūs žmonės, ypač 
tie žmonės, kurie suranda 
naujus kelius moksle, poe
zijoj er literatūroje, tapybo
je, dailėje-mene bei kitose 
žinojimo ir kultūros srity
se.

Seniau būdavo manoma, 
kad genijai esą “keisti su
tvėrimai,” netikę prakti
niam gyvenimui arba “da
linai pamišę.”

Dar prieš šimtą metų An
glijoj buvo parašyta kny
ga, nurodanti šimtą genia
liškų žmonių, kurie turėję 
“pam&imo ženklų.”

YBety/iaujieji moksliniai - 
psichologiniai tyrimai su
randa skirtingą dalyką, bū
tent: Tie žmonės buvo ne
drąsūs, per daug jautraus 
būdo ir nusivylę šiurkš
čiais, atbukusiais savo kai
mynais. Jie todėl šalinosi 
kasdieninių, “praktiškų” pi
liečių ir užsidarė savyje, 
gilindamiesi tiktai j mylimą 
mokslą, filosofiją, literatū
rą bei meną. Taigi eiliniai 
žmonės ir laikydavo juos 
“keistuoliais, kuriems 
trūksta vieno balkio galvo
je.”

JAUTRŪS, NEDRĄSŪS 
VAIKAI

Amerikietis profesorius 
dr. Benjaminas B. Green-, 
berg per eilę metų tyrinė jo 
vaiYus, kuriems nesiseka 

. X irto lakioje. Jų tarpe pasi- 
rodtAflaug tikrai gabių vai
kų, kurie, tačiau, buvo ne
drąsūs ir per daug jautrūs. 
Jie nusiminė ir atsiliko 
moksle ypač todėl, kad nie
kas neįvertino jų gabumų 

x ir nedavė padrąsinimo.

Prof. Greenbergas duoda 
tokį pavyzdį. Vienas 9 me- 
Jų vaikas buvo visuomet 
susierzinęs, atsilikęs nuo ki
tų mokinių ir nervų ligo
nis. Dažnai verkdavo “be 
priežasties,” vengė žmonių; 
kartais buvo bailys, o kitais 
atvejais aršiai įžeidinėda
vo kitus. Jo mokytoja 
kė, jog vaikas erzus, 
tvarkus, apsileidęs ir 
veik “pusgalvis.”
'Bet kai vaiką ėmė tyrinė
ti aukštesnieji mokyklų 
pareigūnai, greitai surado, 
jog tas vaikas iš tikrųjų 
yra “protinis milžinas.” Jis 
buvo laikomas trečiam® 
pradinės mokyklos skyriu
je, bet vaiko gabumai bu-' 
vo labai daug aukštesni, ne
gu to skyriaus pamokos.

Patirta, kad vaikas turi

sa- 
ne- 
be-

tai perskaito knygos pusią*- 
pį' ir beveik žsdis žodin 
mintinai pakartoja.. Jo at
mintis stebėtinai gabi, ypač 
ką mato ar skaito apie gy
vūnus . Be to, vaikas paro
dė nepaprastus gabumus 
smuiku griežti bei dainuoti.

Vaiko tėvai buvo, kultū
ringi žmonės, ypač “apsi- 
trynę” diplomatinėse tar
nybose. Mokykliniai spe
cialistai davė jiems patari
mų, kaip duoti vaikui pa
drąsinimų, pagerbti jo ga-1

daiktelius b®i mašinėles. O 
prie ūkio darbų neturėjo jo
kio palinkimo.

Baigus vaikui pradinę 
mokyklą, tad motina ir 
klausia tėvą: — Na, ką da
rysime su tuo Jonuku? Ma
tai, kad netinka gaspado- 
rystei, nei kunigystei, o dar 
ir silpnos sveikatos. Gal 
galėtų išmokti aptiekorys- 
tės ar sliesorystės?

Taigi vaikas leidžiamas 
gimnazijon, bent ketvertą 
klasių baigti. Pirmaisiais 
metais g i m n a z i j o j buvo 
sunku, nes pradinėje mo
kykloje buvo atsilikęs—ne
sitikėjo, kad gaus aukščiau 
mokytis. 'Tai kam včia per 
daug akis zulinti į knygą? 
Bet antraisiais gimnazijos 
metais Jonukas jau “susi
griebė,” tapo pirmaujan
čiu mokiniu. Toliau, dasi- 
mokydamas per vasarines 
atostogas, net peršoko porą 
klasių, taip kad 8 metų 
gimnazijos kursą baigė per 
6 metus, ir net su aukso 
medaliu. Pagaliau, nuvyko 
j Peterburgo Politechnikos 
Institutą ir gabiai išėjo me
chanikos inžinierių mokslą.

C- C-

Daugelis suaugusių žmo- 
'nių taip pat galėtų daug ko 
išmokti, jeigu turėtų drą
sos pradėti ir pasiryžimo— 

Darydavo iš me- tęsti, siekiant tikslo.

1 bumus ir iš pradžios nuro
dyti, kaip jis galėtų sėk
mingai mokytis.

To ir užteko. Vaikas bu
vo perkeltas į aukštesnį 
mokyklos skyrių; greitai 
pralenkė visus savo klasės 
mokinius'. Sekamais metais 
visai peršoko vieną skyrių; 
atsidūręs dar aukštesnia
me skyriuje, vėl viršijo vi
sus mokinius ir tapo klasės 
vadu, ypač ruošiant pro
gramas, reikalaujančias di
desnių, originalių gabumų.

Toliau, tapęs kolegijos 
studentu, tas vadintas “ne
gabiu” jaunuolis šauniai 
užbaigė kolegijos mokslą.

PAVYZDYS Iš 
LIETUVOS

Čia prisimena ir vie
nas “negabiu” laikytas 
berniukas Kauno' apskri
tyje. Tėvai kalbėjo apie 
Jonuką kaip busimąjį 
“artojėlį.” Gal būtų varę j 
kunigus, bet vaikas tingėjo 
poteriauti. Kiti kaimiečiai

“gerą pometį.” Bet kažin 
kodėl rusiškoje pradžios 
mokykloje jis pasiliko an
triems metams tame pačia
me skyriuje.
Jis turėjo meistriškų pa

linkimu.
džio ii* geležgalių visokius

Apdegusių, sudraskytų pinigų iškeitimas naujais
Pasitaiko, kad popieriniai 

pinigai ir bonal būna ap
deginami, suplėšomi a r 
kaip kitaip sugadinami. Ta
čiau ,tai dar nere-iškia, kad 
savininkas jau būtų prara-

kintų popierinių pinigų 
privalo juos įteikti vieti
niam bankui arba pasiųsti

surandama vertė ir visai 
sudegusių pinigų. — Įvair.

ANGLŲ DIDVYRIS 
NELSONAS VEŽIOJOSI 
SAVO GRABĄ

Anglijos valdančioji klasė 
gerbia admirolą Horatio 
Nelson. Mat, jis suteikėAn- 
glijai pergales prieš Napo-1 
leono1 Francijos ir Ispanijos 
karo laivynus.

Anglų admirolas Horatio 
Nelson gimė 1758 ir buvo 
užmuštas pergalingame jo 
laivyno Trafalgaro mūšyje 
1805 metais. Nelsonas da
lyvavo ąpie penkiasdešim
tyje laivinių mūšių. Laike 
tų kovų jis neteko dešinės 
rankos ir dešinės akies.

Dvi jo didžios pergalės i 
prieš Napoleono karo laivy-į 
na, būtent, 1798 metais prie 
Egipto (Abukiro mūšy j) ir 
1805 metais Trafalgaro Už
lajoje suteikė Anglijai pir
menybę ant jūrų ir privertė 
Napoleoną atsisakyti nuo 
užkariavimo Indijos.

Anglija davę Nelsonui 
Nilo upės barono titulą ir 
nesigailėjo pinigų. Taipgi, 
tarpe kitų keistybių, pado
vanojo admirolui grabą, pa
darytą iš kąrinio francūzų 
laivo bokšto. Tą grabą 
Nelsonas kelis metus su sa
vimi vežiojosi ant karo lai
vo ir, galų gale, buvo ja
me palaidotas. Nepaisant 
net prietarų, Anglijos val
dovai atleido Nelsonui ir 
tai, kad jis paviliojo nuo 
lordo Hamiltono pačią, ka
da Hamiltonas buvo anglų 
atstovas Neapolio karalys-

buvusiąja

turi tris 
daugiau

žinovai ištiria taip apnai
kintus pinigus bei valdinius 
bonus ir nustato 
jų vertę.

Asmuo, kuris 
penktadalius ar
nudeginto ar suplėšyto po
pierinio pinigo, kaip įrody
mą, gali gauti tos pačios 
vertės pinigą arba čekį, jei
gu kreipsis į Jungt. Vals
tijų iždą Washingtone.

Jei iš sugadinto popieri
nio pinigo tėra likę-apie 3 
penktadalius ar mažiau, tai 
savininkas gali gauti pusę 
to vertės.

Jeigu iš popierinio pinigo 
telikę vos 2 penktadaliai ar 
mažiau, tai šalies iždas rei
kalauja patikimų įrodymų, 
kad kita dalis buvo tikrai 
sunaikinta. Tiktai po tikrų 
įrodymų duoda savininkui 
naują pinigą arba čekį.

Įrodymu yra laikomas 
afideivitas (prisiektas liu
dijimas), savininko parašy
tas ir pasirašytas, tvirti
nant, kad jis tikrai buvo 
šio pinigo savininkas ir 
smulkmeniškai nuro d a n t 
sunaikinimo priežastis.

Jei savininkas pats ne
gali padaryti rašyto ir pri
siekto- liudijimo, jog dingu
si pinigo dalis buvo sunai
kinta, tai kitų asmenų pa
rodymais bei rašytais pri
siektais pareiškimais gali 
būti patikrinta to pinigo ap- 
naikinimas. Tuomet šalies 
iždas grąžina savininkui 
nustatytą pinigo vertę.

Kiekvienas turįs apnai-

užadresuojant:
To the Currency Redemp

tion, United States Treas
ury Department, Washing
ton, D. C. 25.

Žinovams ištyrus likusią
ją pinigo dalį ir patikrinus 
pareiškimą, tai Iždo De
partmentas čekiu grąžins 
sveiko pinigo vertę.

(Kartais pasitaiko, kad ir 
visa “bumaška” s u d e g a. 
Tuomet nejudinkite degė
sių. Tegul liekasi nesuar
dyti7 degėsių gabaliukai. 
Ant tų gabaliukų būna įžiū
rimi kai kurie numeriai bei 
raidės. Tad, neliečiant de
gėsių, reikia nueiti j ban
ką ir paprašyti, kad nuro
dytų, į kokią valdžios įstai
gą kreiptis, kad atsiųstų 
žinovą. Tuomet žinovas at
sargiai paims degėsius, ku-

padidinamuosius stiklus bei 
mikroskopus. Taip dažnai

Iždo Departmentas taip 
pat iškeičia nudėvėtus po
pierinius ■ pinigus naujais. 
Nors Jungtinių Valstijų pi
nigai spausdinami ant sti
priausio popierio, kokį tik 
galima padaryti, tačiau pi
ni gan gana trumpu laiku 
nusidėvi, keliaudami iš ran
kų į rankas, iš kišenės į 
kišenę ir per bankus bei 
krautuves. Valstybės iž
das todėl yra susitaręs su 
bankais, kad jam atsiųstų 
visus nudėvėtus bei sudris
kusius pinigus, už kuriuos 
prisiunčia bankams visai 
naujus.

Kiekvieną mėnesį bankai 
susiunčia šalies iždui tūks
tančius nudėvėtų, susival- 
kio jusiu popierinių pini
gų. Iškeičiant naujais, tuo
met senieji pinigai peržiū
rimi, atitinkamai surašomi 
ir, pagaliau, sunaikinami.

Popierinio dolerio viduti
nis amžius yra' 9 mėnesiai.

Common Council

Politiniai Nelsonas buvo 
monarchistas, griežtas res
publikines santvarkos prie
šas. Kada Neapolio kara
lystėje kilo revoliucija, tai 
Nelsonas, ant savo karinio 
laivo ( priglaudė pabėgusį 
Neapolio' karalių, o 1799 
metais kartu- su kitomis- re
akcinėmis jėgomis dalyvavo 
sutriuškinime Neapolio res
publikinio sukilimo.

Bet karinėje srityje, jis 
buvo sugabus, drąsus, rvž: 
tingas, ir tie jo pobūdžiai 
dažnai jam suteikė perga
lę“,nepaisau t, kad priešinin
kas ginkluotomis jėgomis 
buvo už Nelsoną galinges
nis. Čia paduosime trum
pai davinius apie du svar
biausius mūšius, kur, Nel
sonui vadovaujant, anglai 
laimėjo.

Abū kiro Mūšis
/

Europos karaliai žiauriai 
buvo ”u ž p u o 1 ę Francijoje 
buržuazinę revoliuciją. Ka-

AR ŽINOTE. KAD-
RUGPJŪČIO ĮVYKIAI
Rugpjūčio (Augusto) 6 d. 

1945 metais amerikonai nu
metė pirmąją atomų bombą 
į Japonijos miestą Hirosi
mą, pražudant apie 70 tūks
tančių gyventojų.

Rugp. 8 d. 1829 metais 
buvo pastatytas pirmasis 
Amerikoje geležinkelio gar- 
vežis (lokomotyvas).

Rugp. 25 d. 1814 m. įsi
veržę anglai sudegino Jung
tinių Valstijų sostinę Wa- 
shingtoną.

Rugp. 26 d. 1843 m. užpa-

tentuota pirmoji rašomoji 
mašinėlė (tai p r a i t e r i s ) 
Amerikoje.

Rugp. 28 d. 1859 m. ati
darytas pirmasis naftos 
(aliejaus) šaltinis Jungtinė-

APIE GYVŪNUS
Vabzdžiai Jungt. Valsti

jose kas metai sunaikina 
tiek kviečių, kad užtektų 
16-kai milijonų žmonių.

Dvigalvė kiaulė gyvena 
ant farmos arti Flinch 
miestelio, Kanadoj.

80 skirtingų ligų, kurio
mis gyvuliai serga, jie taip 
pat gali ir žmonėms per
duoti.

Pelės geriau kimba prie 
orindžio spąstuose, negu 
prie sūrio, kuriuo spąstai 
paprastai padirginami.

' žiurkės greitai lenda į 
dratinius sląstus, kuomet 
užpakalin slastų įdedama 
veidrodukas. Žiurkė mato 
veidrodėlyje save ir bėga 
kaip pas “kitą žiurkę.”

Antelopa, laukinis Afri
kos gyvulys, vienu šuoliu 
nušoka iki 13 pėdų, tartum 
lėkte lekia. J. C, K.

ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

raliai ir popiežius visi iš-I muštų ir sužeistų neteko 
vien įdūko prieš francūzus,. apie 1,000 žmonių.
kaip gi tie “driskiai” drįso i Anglai tapo valdovais jū- 
ne tik nuversti Dievo pa- į rų, atkirto Napoleono ap
statytą valdžią,” bet net miją Egipte ir sugriovė jo 
karuliui ir karalienei nu- planus pasiekimui Indijos, 
kirsti galvas! Per kelis 
metus karališkos armijos 
puolė Franci ją. Francijos 
liaudis užsienio užpuolikus 
atmušė.

Vienok laike tu kovu, ka- ' 
da Francijos liaudis nešė ■ 
sunkią naštą apgynime ša- i 
lies, tai pačioje Francijoje j 
įsigalėjo reakcinė buržuazi-, 
ja, kuri ne tik siekė suvar-' 
žyti Francijos darbo žmo
nes, bet pavergti net kitas 
šalis. Pradžioje agresyvūs 
buržuazijos elementai pa
statė priešakiu Napoleoną 
Bonapartą kaipo Francijos 
konsulą, o vėliau jį net im
peratorium apšaukė.

Napoleonui vadovaujant, 
pavyko pavergti artimes
nius Francijos kaimynus ir 
Ispanijos karalių padaryti 
jo sąjungininku. Napoleo
nas siekė parblokšti Angli
jos galią, o tą jis manė ge
riausiai galės padaryti, kai 
atims nuo Anglijos turtin
gąją Indijos koloniją. Taigi 

^pradžioje .devynio liktojo 
šimtmečio jis veržėsi į 
Egiptą, iš kurio tikėjosi 
lengvai pasiekti Indiją. Tais 
laikais Egiptas formaliai 
buvo Turkijos dalis, o iš 
Turkijos į Indiją “tik ran
ka pasiekti.”

1805 metais Napoleonas 
perkėlė į Egiptą apie 40,- 
000 armiją, kuri lengvai 
užėmė Kairo miestą ir įsi
tvirtino. Bet Napoleonas 
tą armiją galėjo perkelti ii' 
aptarnauti tik pagalba ka
ro laivyno.

Egipto pakraštyje, netoli 
Abukir saliukės, tuo pat 
vardu užlajoje, buvo galin
gas Francijos karinis lai
vynas, susidedąs iš 17-kos 
karo, laivų su 1,183 kanuolė- 
mis. Tuose laivuose buvo 
apie 10,000 jūreivių-karei
viu.

Francūzai žinojo, kad Vi
duržemio jūroje randasi 
Anglijos karinis laivynas, 
bet anglai buvo daug silp
nesni, ir francūzų komanda 
nelaukė iš jų pusės puoli
mo. Apie 3,000 francūzų 
jūreivių - kareivių buvo iš
vykę į Aleksandretos mies
tą.

Tuo kartu staigiai pasi
rodė Anglijos karo, laivy
nas, susidedąs iš 14-kos ka
ro laivų. Anglams vadova
vo admirolas Nelsonas.

Francūzų laivai stovėjo 
eilėje išilgai pakraštį, pasi
ruošę atmušti puolimą iš 
jūros. Nelsonas dalimi sa
vo laivų puolė francūzus iš 
jūros, o kitą dalį pasiuntė 
tarp francūzų laivų ir kran
to, ko pastarieji- nelaukė. 
Daužomi francūzų laivai iš 
abiejų pusių ūmai ėmė 
skęsti. Anglai laimėjo pil
ną pergalę. Keturi Franci
jos laivai nuskendo, 9 pasi
davė anglams. Vėliau dar 
keli sudegė, tik 4 laivai pa
bėgo. Francūzai neteko 1,- 
700 jūreivių užmuštų, 1,500 
sužeistų ir 3,000 belaisvių. 
Anglų keli laivai buvo la
bai apdaužyti, bet visi išsi
laikė ant vandens. Jie už-

Admirolą Nelsoną apdova
nojo Anglijos valdžia pini
gais ir suteikė, jam Nilo 
upės barono titulą. Abuki- 
ro mūšis Įvyko 1798 metų 
rugpjūčio 1 d.

Dar daugiau pagarsėjo 
Nelsonas, laimėdamas per
galę Trafalgaro Užlajoje, 
Ispanijos pakraštyje, keli 
desėtkai mylių i vakarus 
nuo Gibraltaro Perlajos.

cijos karo laivyną, ruošė
si persikelti i pačią Angli
ją ir ten britų karalių vieš* 
patavimą pribaigti. Bet 
kada jis gavo savo pusėn 
Ispaniją, kuri turėjo lygų

Napoleonas vėl galvojo 
pirm žygio i Angliją paim
ti Egiptą, Artimuosius Ry
tus ir Indiją. Tais sume
timais apjungtoji francūzų- 
ispanų karinių laivynų jė
ga, vadovystėje admirolo 
Villeneuve, traukė linkui 
anglų tvirtumos Gibraltaro 
Perlajoje.

1805 metais spalio vidu
ryje, Trafalgaro Užlajoje 
buvo francūzų - ispanų 33 
karo laivai su 2,640 kanuo- 
liu. c

pasirodė pirmieji anglų ka*

laivynas vadovystėje admi
rolo Nelsono. Anglai turė
jo tik 27 karo laivus, daug 
mažesnius, kaip francūzų 
ir ispanų laivai, ir 2,138 ka-

Francūzų- - ispanų karo 
laivynas buvo išsirikiavęs į 
ilgą liniją. Mat, buvo pri
imta, kad ir kitos pusės lai
vai atsistodavo i tokią pat 
liniją ir p rasi deda jų tarpe 
mūšis. Nuo plaukimo lini
joje todėl ir atsirado di
diems karo laivams vardas 
“linijos laivai.”

Bet Nelsonas žinojo, kad 
vienoje linijoje jo karo lai
vynas yra daug silpnesnis, 
negu priešininko. Todėl jis 
sugrupavo savo laivus į dvi 
atskiras linijas, pastatė jas 
galu linkui priešo ir, kaip 
kokiais iešmais, plaukė ar
tyn priešo centro linijos, 
kad pastarojo laivus pada
linti. Anglams buvo įsa
kyta kiekvienam laivui tai
kyti atsistoti tarpan dvie
jų priešo laivų, kad anglų 
laivų abiejų pusių kanuoles 
galėtų šaudyti tuo pat kar
tu.

Plaukdami anglų laivai 
smygliais linkui priešo pa
tys pirmieji gavo didelius 
smūgius, nes francūzų - is
panų laivai, būdami linijo
je, keli vienu kartu galėjo, 
koncentruoti ugnį ant prie- ,

pasiekė priešo laivus, tai 
padėtis pasikeit jų pusėn, 
nes visi anglų laivai daly
vavo mūšyje, o francūzų 
ispanų galiniai linijos laivai 
buvo toli nuo centro, kur 
ėjo mūšis, ir negalėjo tuo
jau jame dalyvauti. O ka-

(Tąsa 5-tam pusi.)
3 pusL-Laisvė (Liberty)-Penktadieny Rugp.-August 7, 1953
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PARYŽIAUS KŪDIKIS

Paryžiaus gatvėmis bastėsi 
nešvarūs, apiplyšę berniūkš
čiai. Juos vadino “gamenais”. 
Jie neturėjo nei marškiniu kū
nui pridengti, nei batu apsiau
ti, nei pastogės galvai pri- ■ 
glausti.

Paryžiuje knibždėte knibž- ; 
dėjo tokių mažų valkatų. 
Skurdo ir nepakeliamų darbų 
iškamuoti, dingusių vaikų tė
vai dažnai net nesistengdavo 
sužinoti, kur jie prapuolė ii' 
kas jiems atsitiko. Paryžiaus 
landynės išmesdavo vaikus j i 
gatvę. Policija naktinių sargy- < 
bų metu surankiodavo šimtus : 
mažų benamių vaikų aikštėse, 
nebaigtuose statyti namuose, 
po tiltų skliautais.

Nenuostabu, Kad gatves vai- ' 
kežas puikiausiai pažino vi-: 
sus Paryžiaus pobcininkus. u- 1 
gal negalvodamas, jis junio ■ 
galėjo greitai išvardinu: " j a- į 
sai išdavikas, sis pikčiurna, 1 
anas milžinas, o tas Kcistuo- Į 
lis”.

Ne kiekvienam pavykdavo 
patekti į Paryžiaus gatves 
vaikėzų gauja. Nelengva pel- j 
nyti jų pagarbų. Viena drau
gai vertindavo už tai, kau jis 
matė, kaip nuo aukšto bokštu 
nukrito žmogus, kitų už lai, 
kad jo akivaizdoje apvirto 
pašto karieta, trecių už tai, 
kad jis pažino kareivį, kuris 
vos neišdūre akies vienam , 
buržua.

* u k iU . * Į

Gamenai, žinoma, buvo di
deli mušeikos. Jie mėgdavo 
girtis: “Aš labai stiprus, žiū-Į 
rėk”, ir parodydavo kumštį, i 
Kairiarankiams jie labai pa
vydėdavo, 'O žvairaakiai buvo ■ 
itin gerbiami.

Tais laikais, apie kuriuos 
čia bus kalbama, t.y. daugiau 
kaip prieš šimtų metų, Tam p- i 
lio bulvarais žmonės nuolat . 
matydavo klaidžiojant vienuo- j 
likos dvylikos metų berniuk^- i 
tį. Draugai jį vadino Gavro I 
šu. Vilkėjo jis juokingai: vy- | 
riškomis kelnėmis ir moteris- > 
ka jekele. Ne tėvas padovano- . 
jo jam kelnes, ne motina ati
davė jekelę. O jis turėjo ii 
tėvų, ir motinų. Bet tėvas juo i 
nesirūpino, motina jo nemylė- ■ 
jo.
Tam berniukui geriausia bu- ■ 

vo gyventi gatvėje. J
Gavrošas buvo ligūsto ve i- 1 

do, išblyškęs, klegus, apsuk
rus, žvalus ir pašaipa. Jis 
bastydavusi gatvėmis, dainuo
davo, rausdavosi sąšlavų duo
bėse; kartais pavogdavo kokį 
nors menkniekį, linksmai, kaip 
vagia katės ir žvirbliai. Juok
davosi, kai jį vadindavo gat
vės vaikėzu, šiPsdavo, kai jį 
apšaukdavo perėjūnu. •« J,is 
neturėjo nei pastogės, nei 
duonos, nei ugnies, niekas jo 
nemylėjo. Bet jis buvo links
mas, lies buvo laisvas.
. Kartais jam dingtelėdavo 
mintis: laikas aplankyti ma
mų. Jis palikdavo bulvarus, 
nusileisdavo krantinėmis, pe
reidavo tiltus, priemiesčius ir 
pasiekdavo namą Nr. 50-52.

Didžiausi skurdžiai iš visų, 
gyvenusių tame name, buvo 
keturių asmenų šeima: tėvas, 
motina ir dvi jau gana dide
lės dukterys.

Toji šeima buvo linksmojo 
mažojo gameno šeima.

Jis pareidavo namo ir ras
davo ten skurdą. Liūdniausia, 
kad niekas jo nesutikdavo su 
šypsena, — visi buvo šalti, 
kaip Šaltas buvo jų tuščias ži
dinys.

Jam įėjus, klausdavo jį:
— |š kur tu atsibastei ?
Jis atsakydavo:
— Iš gatvės.
Jam išeinant, paklalisdavo: 
— Kur eini?
Jis atsakydavo:
— I gatvę.

. T£VO MABIOFO SODAS.

Šįvakar mažasis Gavrošas 
buvo baisiai alkanas. Jis nu
tarė pabandyti pavakarieniau
ti.

Vaikštinėdamas jis pastebė

jo senų soda ir tame sode o- 
belį. Vienas obuolys — tai va
kariene. Vienas obuolys —tai 
gyvenimas. Gavrošas pasuko 
sodo link.

Jis pažvelgė pro skylę tvo
roje.

Už dviejų žingsnių nuo jo 
gulėjo akmuo, atstojąs suolą,, 
ant šito suolo sėdėjo senas 
žmogus, o priešais jį stovėjo 
sena moteriškė. Senė murmė
jo.

Gavrošas įsiklausė.
— Ponas Mabiofai! — kal

bėjo senė.
“Mabiofas! — pagalvojo 

Gavrošas. — šis vardas labai 
juokingas.”

Senis, nepakeldamas akių 
nuo žemės, ryžosi atsakyti:

— Ką, motina Plutarchai ?
“Motina Plutarchas! —pa

galvojo Gavrošas. — Kitas 
juokingas vardas.”

Motina Plutarchas tęsė:
— Namų savininkas nepa

tenkintas.
— Kodėl ?
— Jam skolingi už tris ket

virčius.
— Po trijų mėnesių būsim 

skolingi už keturis.
— Jis sakė išvarysiąs jus 

laukan miegoti.
— Išeisiu.

Kuo jūs apsikūrensit šią 
žiemą? Mes visiškai nebeturim 
malk ų.

— Yra saulė.
— Mėsininkas atsako kredi

tą, jis nebenori daugiau duo
ti mėsos.

Tai gerai. Aš nemėgstu 
mėsos. Tai perdaug sunku.

— O ką valgysim pietums?
— Duoną.
— Kepėjas sako, kad, jeigu 

nėra pinigų, nėra duonos.
— Gerai.
— Tai ką jūs valgysite?
— Mes turime ant obels 

obuoliu.
— Bet, pone, negalima ši

taip gyventi be pinigų.
— Aš jų neturiu.
Senė nuėjo, senis pasiliko 

vienas. Jau buvo beveik nak
tis. Jis ėmė svajoti. Gavrošas 
frgi užsisvajojo. Užuot pavo
gęs obuolių, jis nusileido šako
mis prie pat tvoros.

Jis buvo prie pat tėvo Ma- 
biofo suolo. Jis girdėjo, kaip 
senis -dūsavo.

Tada vietoj pietų jis nu
sprendė eiti miegoti.

GAVROŠAS SUTINKA 
VAIKUS

Pavasaris tais metais prasi
dėjo anksti. Kovo menesį iš 

i karto atšilo, tačiau balandyje 
j staiga papūtė žvarbūs, atšiau
rūs vėjai, ir vėl prasidėjo šal- 

! čiai. Paryžiuje dažnai taip 
esti.

Vieną šaltą balandžio vaka
rą mažasis Gavrošas, links
mai kalendamas dantimis, sto
vėjo priešais ryškiai apšviestą 
kirpyklą. Ji's buvo apsirišęs iš 
nežinia kur gauta šilta vilno
je moteriška skara. Gavrošas 
apsimetė nepaprastai susižavė
jęs vaškine, įmantriai sušu
kuota ir gėlėmis papuošta gal
va... kuri sukinėjosi lange į vi
sas puses ir šypsojosi praei
viams. O iš tikrųjų Gavrošas 
dairėsi, ar nepavyks jam pa
vogt? iš vitrinos gabaliuką 
muiloi. Priemiesčio kirpėjai 

i miela?, pirkdavo iš jo tokius 
I vogtus' gabaliukus už keletą 
| sū. Gautų pinigų jam visiškai 
pakakdavo pietums. Gavrošas 
buvo tokių dalykų meistras. 
Jis lai vadino “skusti barzda
skutį”.

NenuleisVlamas akių nuo vaš- 
i kinės gražuolės ir vis dėbčio- 
i damas į n'iuilo gabaliuką, jis 
, murmėjo:
| — Antradienį?... Ne, ne anG 
i radienį... Ai7?i ne antradienį?
Taip, žinoma, antradienį.

Gavrošas stengėsi prisiminti 
dieną, kada j.is paskutinį kar
tą pietavo. Ta i buvo prieš tre
jetą dienu.

Kirpėjas savo šiltai prikū- 
| rerftoje kirpykloje skuto kaž- 
i kokį buržua ir ’.piktai žvilgčio- 
I jo į savo priešą V į tą sustirusi

įžūlų vaikezų, kuris stovėjo, 
įžūliai rankas susikišęs į kiše
nes, ir kažką pikta galvojo.

Staiga Gavrošas pamatė, 
kaip į kirpyklą įėjo du visai 
maži berniukai: vienas šeše- 
rių, kitas penkerių metų.

Abu jie buvo švariai ap- ‘ 
rengti. Jie lyg prašė išmaldos, 
lyg kažko klausė. Abu kalbė
jo iš karto, bet žodžių nebuvo 
galima suprasti, nes mažajam 
balsas užsikirto nuo kūkčioji
mo, o vyresnysis kaleno dan
timis. Įtūžęs kirpėjas atsigrę
žė, nepadėdamas skustuvo, iš
grūdo juos į gatvę ir užtren
kė duris, sakydamas:

- Ateina ir šaldo žmones 
dėl kažkokių niekų!

Vaikai, garsiai verkdami, 
kiūtino toliau. Tamsus debesis 
aptraukė dangų, ėmė lynoti.

Gavrošas pasivijo ir sustab
dė juos:

— Kas jums atsitiko, vyru
čiai ?

—Nežinome, kur pernakvo
ti, — atsakė vyresnysis.

— Tik tiek? — tarė Gav
rošas. — Pamanykit, kokia 
bėda! Argi dėl to kas verkia? 
Na, ir mulkiai!

Ir švelnesniu' balsu, lyg 
globėjas, pridūrė:

— Eikit su manim, mamos 
vaikeliai.

— Gerai, pone, — atsakė 
vyresnysis.

Vaikai ^pasitikėdami nuėjo 
paskui Gavrošą. Jie liovėsi 
verkę.

Jau eidamas Gavrošas pasi
piktinęs žvilgterėjo į kirpyk
la, c

— Ta žuvis visiškai neturi 
širdies! — suurzgė jis. — Ne, 
tai ne žuvis, tai tikra gyvate. 
Klausyk,' barzdaskuty, aš pa
šauksiu šaltakalvį ir liepsiu, 
kad tau prie ’uodegos paka
bintų barškalą.

Tas kirpėjas jį labai karin
gai nuteikė, žergdamas per 
klaną, jis pamatė senę su 
šluota rankoje ir paklausė.

— Ką gi, ponia, išėjote 
arkliuko pavedžioti? — Ir čia 
pat aptėškė purvais lakuotus 
praeivio batus.

— Nenaudėli! — piktai su
šuko praeivis.

Gavrošas pakėlė nosį vir
šum savo kaklajuostės.

— Jūs kuo nors skundžia
tės, pone?,

— Kuo gi kitu, jei ne ta
vim! — atsakė praeivis.

— Kontora uždaryta, — 
tarė Gavrošas. — Skundų ne- 
bepriimu.

Kažkokių namų tarpuvar
tėje jis pastebėjo nuo šalčio 
sustirusią dvylikos metų el
getą mergaitę.

—Vargšelė!— pagailėjo jos 
Gavrošas. — Še tau. Imk'!— 
Jis nusirišo savo šiltą vilnonę 
skarą ir užmetė ją ant pamė
lynavusių kaulėtų mažos el
getos pečių.

Sulankstyta skara išsisklei
dė ir uždengė ją nuo galvos 
iki kojų. Mergaitė nustebusi 
pažvelgė į jį ir tylėdama pri
ėmė dovaną.

—Brr... — tarė Gavrošas, 
susigūždamas ' nuo šalčio. — 
Užtat jai bus šilta. Ji dabar 
kaip su kailiniais.

Jo veidas nušvito.
Tą akimirką papliupo lie

tus.
— A, ir vėl lyja! — sušuko 

Gavrošas. — Ne, aš daugiau 
nesu linkęs vaikštinėti.

Jis pagreitino žingsnius.
— Man nusispiaut! — sušu

ko jis, žiūrėdamas į debesį.
Vaikai stengėsi neatsilikti 

nuo jo.
Eidamas pro kepyklą, Gav

rošas atsigręžė:
— Bambliai, ar jūs šian

dien pietavote?
— Pone, — atsakė vyres

nysis, — mes nuo pat ryto 
niejeo nesame valgę.

— Vadinasi, jūs neturite 
nei tėvo, nei motinos? — pa
klausė Gavrošas.

—Mamą turime, — atsakė 
vyresnysis, — tik nežinome, 
kur ji. Dvi valandos jau vaik
ščiojame ir ieškome pasaligat- 
viais kokio nors maisto, bet 
nieko neradome.

— žinau, — atsakė Gavro
šas. — Šunys viską suėda.

Prezidentas Eisenhoweris yra didelis golfo mėgė
jas. Dažnai jis nutrūkęs nuo savo aukštų pareigų ir 
išėjęs j laukus bolę “pašaudo”. Čia jis parodomas 
U. S. Marine Corps bazėje Quantico, Va., pastatant 
bolę pirmam “šovimui”. Bet apart golfo lošimo, jis 
čia turėjo svarbią militarinę konferenciją, kurioje da
lyvavo 130‘ karininkų. Konferencijos tikslai nepasa

komi.

ir patylėjęs pridūrė:
—Tai jūs netekote gimdy

tojos? Nežinote, kur ji dingo? 
Negerai, berniūkščiai! žiopla 
taip vyresniuosius pamesti. 
Tačiau reikia ko nors užkrims
ti.

Jis daugiau jų nebeklausi- 
nėjo. Benamiai vaikai — būta 
čia ko!

Jis sustojo ir ėmė uoliai 
raustis kiaurose kišenėse. 
Staiga pakėlė galvą ir iškil
minga veido išraiška tarė.

— Nusiraminkite! Mes tuo
jau visi trys pavakarieniausi
me.

Jis ištraukė iš kišenės sū 
skubiai įstūmė vaikus į kepyk
lą, sviedė pinigą ant preky
stalio ir šūktelėjo:

— Duonos už penkis santi
mus !

Kepėjas paėmė peilį ir duo- i 
nos kepalą.

— Suvaikyk į tris dalis. — 
pareikalavo Gavrošas ir oriai 
pridūrė: —-Juk mes trise.

Kepėjas, žvilgterėjęs į vai
kus, buvo beriekiąs jiems juo
dos duonos, bet Gavrošas pa
sipiktinęs šūktelėjo jam:

— Kas tai ? Baltos! Alpia ti
kite pačios geriausios baltos 
duonos. Aš vaišinu.

Kepėjas šyptelėjo.
— Jūs, atrodo, laikote mus 

vaikezais! — įsižeidė Gavro
šas.

Kepėjas atriekė jam baltos 
duonos. z

— Kirskite! — tarė Gavro
šas, paduodamas vaikams 
duoną.

Berniūkščiai nustebę žiūrė
jo į jį. Gavrošas nusikvatojo.

— A, taip! Jie nesupranta. 
Jie maži. — Ir pridūrė: — 
Valgykite.

Manydamas, kad vyresnysis 
vertas ypatingo paskatinimo 
ir kad jis geriau supras, Gav
rošas ištiesė jam didžiausią 
gabala ir pamokomai tarė:

— štai, dėk į savo snapą.
Pats pasiėmė mažiausią ga

baliuką.
Vaikai, kaip ir Gavrošas, 

buvo išalkę. Jie godžiai rijo 
duoną, stovėdami prie durų 
ir užstodami kelią pirkėjams. 
Kepėjas, gavęs pinigus, ap-’ 
maudingai žiūrėjo į juos.

— Eime į gatvę, — tarė 
Gavrošas.

Jie nuėjo Bastilijos link. 
Gavrošas laikė už' rankos vy
resnįjį, kuris savo ruožtu vedė 
mažąjį.
SVEČIUOSE PAS DRAMBLĮ

Tais laikais Bastilijos aikš
tėje stovėjo’ keistas, dabar vi
siškai paryžiečių pamirštas 
paminklas. Tai buvo didžiu-' 
lis iš medžio ir plytų pastaty
tas dramblys.

Ant jo nugaros stūksojo 
kadaise, žalia spalva nudažy
tas bokštas, dabar pajuodęs 
nuo lietinis ir blogo oro. ■

Dramblys stovėjo nuoša
liausiame aikštės kampe. Pla
ti milžino kakta, jo straublys, 
iltys, bokštas, didžiulis pa
sturgalis, kojos, panašios į 
kolonas, stūksojo žvaigždėta
me nakties danguje keisti ir 
baisūs.

Į šitą aikštės kampą, kurį 
vos apšvietė tolimo žibinto 
atspindys, Gavrošas atvedė 
vaikus.

— Nebijokite, bambliai! — 
tarė Gavrošas.

Jis šmurkštelėjo pro skylę 
tvoroje, kuri supo dramblį, ir 
įtraukė paskui save vaikus. 
Išsigandę vaikai nuolankiai 
sekė paskui nepažįstamą ap
driskusį vaikezą, kuris jiems 
davė duonos ir žadėjo parū
pinti nakvynę.

Patvoryje gulėjo kopėčios. 
Dieną jomis naudodavosi ne
toliese statomo namo darbi
ninkai. Gavrošas nuostabia jo 
amžiui jėga pakėlė jas ir at
rėmė į vieną priešakinę dram
blio koją. Ten, kur baigėsi 
kopėčios, milžino papilvėje 
juodavo skylė. Gavrošas paro
dė svečiams kopėčias ir skylę:

— Lipkite ir įeikite.
Vaikai, siaubo apimti, susi

žvalgė.
— Jūs bijote, berniūkščiai! 

— sušuko Gavrošas ir pridū
rė : — štai pažiūrėkite.

Jis apkabino rankomis 
gruoblėtą dramblio koją ir 
vienu akies mirksniu, nesi
naudodamas kopėčiomis, už- 
sliuogė iki angos. Paskui į- 
smuko į ją, tartum driežas į 
savo plyšį, ir dingo. Po minu
tės išblyškęs jo veidas kyš
telėjo iš tamsios skylės.

Vaikai išsižioję žiūrėjo.
—Na, lipkite gi! Pamatysi

te, kaip čia gera. Tu lipk 
pirmas, — kreipėsi jis į vyres
nįjį. — Aš tau paduosiu ran
ką.

Vaikai prisiglaudė vienas 
prie kito. Jie ir bijojo Gav
rošo, ir tikėjo juo.

Lietus pylė vis smarkiau.
Pagaliau vyresnysis ryžosi. 

Jaunylis, vienas pasilikęs di
džiulio gyvulio tarpkojy ir 
matydamas, kad brolis lipa, 
buvę beketinąs bliauti, bet 
neišdrįso.

Vyresnysis Sverdėdamas 
keberiavosi kopėčiomis. Gav
rošas, ragindamas jį, šūkavo:

—Nebijok! Taip, taip! Pir
myn! čia statyk koją! Duok 
šen ranką! Drąsiau!

• Kai tiktai berniukas paly
pėjo iki Gavrošo, šis staigiai 
ir smarkiai griebė jį už ran
kos ir patraukė į save.

— Atlikta! — tarė Gavro
šas.

Vaikas įlindo į kiaurymę.
—- Dabar lukterk manęs,— 

pasakė Gavrošas. — Malonė
kite atsisėsti, pone.

Jis išlindo iš kiaurymės,

vikriai kaip beždžionė nusliu- 
gė dramblio koja, nušoko ant 
žemės, pačiupo jaunylį, pasta
tė jį ant vidurinio kopėčių 
skersinio, o pats ėmė lipti iš 
paskos, šaukdamas vyresnia
jam: - **

—Aš jį stumsiu, o tu trauk!
Mažylis bematant buvo už

trauktas kopėčiomis ir įgrūs
tas į kiaurymę. Jis nespėjo nė 
atsikvošėti.

Gavrošas užlipo paskui jį ir 
paspyrė kopėčias. Jos nukri
to ant žemės. Gavrošas pliau
kšterėjo delnais:

—Štai mes namie! Valio!
Ir po minutės pridūrė;
—Jūs mano svečiai, vaike

liai.
Skylę, pro kurią įlindo vai

kai, iš lauko vos buvo galima 
pastebėti. Ji buvo dramblio 
papilvėje ir tokia siaurutė, 
jog pro ją galėjo įlįsti tik ka
tės ir vaikai.

— Pirmiausia, — tarė Gav- 
roša, — praneškime, ’kad mū
sų nėra namie.

Gavrošas kažkur dingo tam
soje. Matyt, jis gerai pažino 
savo buveinę.

Iš kažkur atsinešęs lentą, 
jis uždengė skylę.

Paskui vėl dingo. Vaikai iš
girdo, kaip čirkštelėjo į fos
foro butelį įkištas degtukas.

Nuo staigios šviesos vaikai 
užsimerkė. Gavrošas uždegė 
smaloje mirkytą virvagalį, va
dinamą “rūsio žiurke”. Jis 
labiau rūko, negu degė, bet 
vis dėlto blausioje jo švieso
je šiek tiek buvo galima įžiū
rėti dramblio vidų.

Mažieji Gavrošo svečiai 
baimingai apsidairė.

Viršuj buvo ilga ruda sija, 
o nuo jos ėjo lanko pavidalo 
masyvūs skersiniai, atseit, 
stuburas ir šonkauliai. Ant jų 
kabojo didžiuliai voratinkliai.

Mažesnysis prisiglaudė prie 
brolio ir sušnabždėjo:

—Kaip tamsu!
Tie žodžiai supykino Gav

rošą. Berniukai atrodė tokie 
apstulbę, jog Gavrošas pasiry
žo šituos mažus bailius “su
purtyti”.,

—Ko jūs ten i n k sėdate ? 
Jums čia nepatinka? Ar tik 
neįsakysite jus nuvesti į rū
mus? Pamanykit, kokie ponai*

Kartais būkštaujančius nau
dinga pabarti.

Berniukai padrąsėjo ir pri
siartino prie Gavrošo.

• Jų pasitikėjimo sugrau
dintas, Gavrošas atlyžo ir isu- 
švelnėjo.

—Kvailiuk! — kreipėsi jis į 
mažąjį. — Lauke tamsu. Lau
ke lyja, o čia ne. Lauke šal
ta, o čia vėjas nepučia. Lauke 
žmonės, o čia nieko nėra. 
Lauke net mėnulio nėra, o 
čia mano žvakė dega.

Vaikai dairėsi jau nebe taip 
įsibaiminę.

—Na, gyviau! — tarė Gav
rošas ir pastūmė juos giliau į 
savo “kambarį,” ten, kur bu
vo jo guolis. •

Gavrošo guolis buvo visiš
kai kaip reikiant: jis turėjo 
ir čiužinį, ir apklotą.

Šiaudinis demblys buvo jo 
čiužiniu, o didelis beveik nau
jas ir labai šiltas pilkos spal
vos vilnonis—apklotu.

Jo guolis buvo tarp trijų 
ilgų atsparų: dvi priešakyje 
ir viena užpakalyje. Tos at
sparos buvo įkaltos į. grindis, 
t.y. į dramblio pilvą, o viršuje 
surištos virve taip, jog atrodė 
panašios į piramidę. Ji visa 
buvo apdengta varinės vielos 
tinklu. Tinklas prie grindų 
buvo prispaustas dideliais ak
menimis, kad niekas negalėtų 
įlįsti į vidų.

Tas tinklas tai ne kas kita, 
kaip gabalas varinių pinučių, 
kuriais žvėrynuose apkalamos 
paukštides.

Gavrošas miegojo lyg nar
ve.

Jis nurito akmenis, kurie 
prilaikė tinklą iš priekio, ii 
pakėlė jį.

— Vaikigaliai, repečkomi 
—paliepė jis.

Įleido svečius į narvą, pas
kui pats įšliaužė, pritraukė
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akmenis ir aklinai uždarė an
gą- .

Visi trys sugulė ant demb
lio.

Narvas buvo žemas. Nora 
jie buvo maži, tačiau nė vie- / 
nas iš jų nebūtų galėjęs tilPV1 
stačias. Gavrošas vis tebelaiko 
rankoje žvakę.

— Dabar, — tarė jis, — 
miegokite! Gesinu šviesą.

— Pone, — paklausė vy
resnysis berniukas, rodyda
mas į tinklą, — kas čia?

— Tai nuo žiurkių, — oriai 
atsakė Gavrošas. — Aš jį at
vilkau iš Botanikos sodo. Tu 
juk žinai, kad ten yra žvėry
nas, kuriame kiek nori tokių 
pinučių. Reikia tik užsiriog
linti ant sienos, įlįsti pro lan
gą, prasmukti pro duris, ir 
gali gauti jų visą krūvą.

Kalbėdamas vienu apkloto 
galu jis apgaubė mažylį. Tas 
sumurmėjo:

— O, kaip gera! šilta!
Gavrošas patenkintas dirs

telėjo į apklotą.
— Tai irgi iš Botanikos so

do, — tarė jis. — Aš jį atė
miau iš beždžionės. — Baks
telėjęs pirštu į storą, puikiai 
išpintą demblį, ant kurio 
gulėjo, pridūrė: — O š$i 
atėmiau iš žirafos.

Patylėjęs Gavrošas tęsė to
liau:

— Gyvuliai visko turi pa
kankamai. Aš iš jų ir paė
miau. Jie nesupyko. Aš jiems 
pasakiau: “Tai drambliui.”

Nustebęs mažylis su bai- ’ 
minga pagarba žiūrėjo į Gav
rošą. štai mažas benamis ber
niukas, toks pat vieniša?, kaip 
ir jie, o žiūrėk, koks visagalis.

— Pone, —■ nedrąsiai pa
klausė vyresnysis, — jūs, tur 
būt, nebijote policininkų?

— Vaikiūkšti, niekas nesa
ko policininkas, o sako— laz
da.

Mažylis gulėjo atmerkto
mis akimis, bet nieko nekalbė- . 
jo. Gavrošas jį apkamšė kaip i 
motina ir vietoje pagalvės 
pakišo po galva seną skudurą. 
Paskui kreipėsi į vyresnįjį: f

— Ką, gera čia? <
— O, taip, — atsakė vyres

nysis, su pasigėrėjimu žiūrė
damas į Gavrošą.

Vargšeliai buvo kiaurai per
šlapę ir dabar ėmė šilti.

—Na, matote, — tarė Gav
rošas. — Ko gi jūs verkėme?

Ir, rodydamas pirštu mažylį, 
pridūrė: t

— Kad toks pyplys verkia, 
tai aš dar nieko nesakau. Bet 
dideliam berniukui lyg ir gė
da žliumbti. Veršiukas tu, ar 
ką ?

— Mes nežinojome, kur * 
mums eiti, ir vieniems naktį 
buvo baisu; — atsakė berniu
kas.

— Klausyk, — tarė Gavro
šas, — tu daugiau niekad ne- 
inkšk! Aš jumis pasirūpinsiu. 
Matysi, kaip bus linksma. Va
sarą mes drauge su Nave, — 
tai mano draugas, — eisime 
maudytis į Seną ir bėgiosime 
nuogi plaustais prkįe tilto. 
Nueisime pažiūrėti žAiog^us-

Į skeleto. Jis gyvas. Jį radosii- 
ziejaus laukuose. Tai lie-su- 
mė-lis!.. "tokio tu’ niekada ne
si matęs. Aš jus nuvesiu į te- 
'atrą. Man duoda bilietų: tu
riu pažįstamų aktorių, nes 
pats vieną sykį vaidinau. Mū
sų buvo keletas berniukų, mes 
bėgiojomę, pasislėpę po au
deklu. Tai buvo jūra, o mes 
darėme bangas. Ir jus paim
siu drauge vaidinti. Aš pra
smuksiu be bilieto. Mes pui
kiai pasilinksminsime.

Tą akimirką Gavrošui ant 
piršto už lašėjo derva.

— Po šimts! — sumurmėjo 
jis. — Man visa dagtis baigia 
sudegti. Klausykite, aš nega
liu per mėnesį išleisti daugiau 
kaip vieną sū apšvietimui. 
Jei atsigulei, tai ir miegokit. 
Dar, ko gera, sekliąi pamatys 
šviesą pro plyšį. \

— Be to, — būkščūuJ pasy j 
tebėjo vyresnysis (jis 'JlenaS 
drįso kalbėtis su Gavrošu),— 
kibirkštis galu nukrikti ant 
šiaudų i? sudeginti nąmą.

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Chicago, 111.
Wisconsin Steel Gręsia 

' . streikas
Wisconsin Steel Works, 

2701y E. 106th St., įmonės 
darbininkai rengiasi strgK 
kui dėl algos pakėlimo ir 
kitų pagerinimų. Čia dirba 
per 5,000 darbininkų.

Įmonės viršininkai krei
pėsi t j Progressive Steel 
Workers Unijos (Ind.) de
rybų komitetą tarimuisi.

Michael G. Drakulich, 
PSWU viceprezidentas, sa
kė, kad unijos atstovai nu
sitiks su kompanijos atsto
vais ir kad “viskas remia
si ant to mitingo.”

Reikale streiko katalikų 
kapinynuose

Chicagos laidotuvių di
rektorių asociacija kreipė
si į kardinolą Stritchą, kad 
jis asmeniškai shsirūpintų 
duobkasiu streiku kataliku 
kapinynuose.

.Streike, kuris prasidėjo 
liepos 20 dieną, dalyvauja 
700 duobkasiu. Iš viso už- 
streikuota 17 kapinynų.

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
-—- Kalėjimo vaizdai. Poema —— -=

(Tąsa)
*

Kiek ten jis taisės ir kiek ten gailėjos,— 
Bet susitiko visokių siautėjų.

Ten prisiklausė suktųjų kalbų,— 
Daug ko pramoko—ar' tai įstabu?

Porą jis metų tenai praknopsojęs,
1 apo paleistas, bet vis kur vazojęs.

Vis jis nemėgo pritapti darban:
% Na, palaidūnas iš jo, tai ir gan.
Perkalbėt tėvas visaip jį mėgino, 
Bet atkaklumas tas šito vaikino!

Tėvas vis įmonėj dirba kasdien, 
Jis gi vis bastosi, daužos išvien.

. Darbo būk ieškąs, bet rasti negalįs,— 
Valkata koks, netašytas kurpalis.

Tėvas įprašė ten jam pagalios 
Raštinėj darbą,—gal ten jis valios.

Gal ir valiojo—ir mulkį voliojo,
Na, ir netrukus visai nus’voliojo:

Priešinsis, barsis, straksės, kaip gai-
Kas jį pakęsti ilgai ten bandys? [dys,

Gatvėj mūs’ Džionis ir vėl atsidūrė,
Na, tai ių mauna, atšmaukęs kepurę...

Dilbino, tykojo progos tokios,— 
Gal ką užpuls, kišenes išvogios. •

Tolimam užkampy didžiojo parko,
Ten, kur ramumą retai kas sudarko, 

Džionis glūdėjo pakrūmėj dažnai,— 
Paukščio grobuonio spurdėjo sparnai.

Mato: krypuoja porelė iš tyko>
Lept atsisėdo suolan, kaip pritiko, 

ApsikA'.ino, bučiuojas ilgai,— 
Diioni* ko lauki? Ar tu apspangai?

Džionis prisėliną, staigiai suriko: 
“Rankas aukštyn!” pagal planą plėšiko, ' 

“Cit! ba nušausiu abu, kaip matai! 
Žiedus! karolius!... visi pinigai?”

preit susižėrė ir nėrė, kaip briedis: 
Taką išnert jis jau buvo sugriedęs...

Kitas netrukus—ir trečias žmogus, 
Taip apiplėštas, pargrįžo baugus...

Kelios be prietykių dienos praslinko, 
Ir mūsų Džioniui ar nedreba- kinkos?

Areštas... Teismas...
’ ' Sprendimas rūstus...
Džioniui kalėt reiks per ilgus metus...

Baigė istoriją riestas jaunuolis.
Ką? Gal. atrodo jis dvasioj nupuolęs?

Kažnogi. Kietas iš jo riešutys,— 
Gal šis kalėjimas jį pamokys?...

, Jb 01*® Žvalgos nurimęs kvartetas: 
MjĘūsčiS* kelionės etapas pradėtas,—

Reiks čia spartaniško būdo stangaus, 
Kol savo laisvę svajotą atgaus.

Čirrr... suskambėjo signalo varpelis:
Tai—vakarienė. Sujudo ir kelias

Sparnas penktasis,—jau daro duris 
. Ir vi>ą būrį maršuot išvarys.

Štai ir maršuoja naujokai šio sparno:
Nieko nes’mato kilmingo ar darno,—

Pilkas, pilkutis padrikęs būrys 
Brukasi, gūra po du ir po tris.

Štai prasibruko jau pro koridorių,
Tyliai įslinko į centro šventorių:

Čia visi erštai, valdyba visa,—
Reikia žvaliai, su zuikelio drąsa.

Gretos ratu pramaršavo pro centrą
Posūkį kairėn padarė čia antrą:

Štai valgomoji svetainė erdvi,—
Vilkstinės grūdas prie sienos bent dvi,

Nešas po šaukštą, skardinį puodelį.
llgastalių ir suolų pilna salėj.

Suko prie sienos iš lengvo ratu,—
Reikia, kad būtų ramu ir spartu.

Sargas prie durų ir dar trys sau vaikšto, 
Kartais pamoko naujoką tą baikštų.

Šiaip patarnauja virtuvės būrys:
Maistą paduos, pagamins, padarys.

Skirtos yr’ porcijos kaliniui lygios:
Skuba visi, tai nebūk tu išdykęs.

Mat, anam šone rikiuojas eilė,
Ima padėklą ir stojas gale.

Kaip kafeter’joj, pats sau patarnauji:
Patiekalai ir tie patys ir nauji,—

Kaip ką valdyba paskirs dienai tai, 
Taip tu ir gausi: atmink tą tvirtai.

Rūbais baltais užu baro prie puodų
Maistą padėklan vikriai tau paduoda.

Imk sau padėklą ir neškis toliau, 
Sėskis prie stalo, kur matos laisviau.

Stovi ąsotis kavos čia ant- stalo,—
Patys puoduką ar du gaut privalo:

Valgyk skubiai, nes juk laukia būriai, 
Sukis, judėk tu visur apsukriai.

Pupų ar žirnių tu lėkštę išvalgei,—
Duona, kava—ir gana skomai stalgiai...

Griebk tik padėklą
ir nešk prie lentos,—

Ten jau skubiai tavo indus mazgos.
I

Neškis atgal savo šaukštu, puoduką,
Lėk į tą patį tu savo lizduką:

Durys plieninės atsiveria štai,—
Smuk tik vidun: ten jau telkias tirštai.

%

“Na, ar gerai vakarienė patiko?”
“Et, aš neduočiau už ją nė skatiko.”

“Duot nė nereikia, kai gauni dykai,—
Džiaukis—užėjo tau puikūs laikai”. v

Džinkt užsisklendė kartu visos durys,—
Na, tai dabar ir daryk ką papuręs:

Tyliai kalbėkis ar knygšę skaityk,—
Tai pas’kalbėt jau geriau bus išsyk...

Tai tau narvai užrakinti lig ryto,—
Daug ką galėtum namie padaryti,

Bet Čia—režimas, drausme, įstatai,—
Tūpk sau paukšteli, dairykis tiktai...

Kolei praeis tie vargai karantino,
Daug ji tau kraujo gražaus sugadina.

• Pirmos savaitės tai sunkios tikrai,
Kol prasiskleis tie gąrai pragarai...

(Bus daugiau)

Streikui vadovauja Ameri
kos Darbo Federacijos ka
pinių darbininkų 1 o k a 1 a s 
106. Duobkasiai reikalauja 
didesniu ateu. c- €-

Kardinolas Stritch, kaipo 
vyriausias valdytojas kata
likų^ bažnyčios nuosavybių, 
galėtu patenkinti unijos 
reikalavimus, bet jis, ma
tyt, nori pasekti New Yor- 
ko • kardinolą Spellmaną, 
kuris sulaužė panašų duob
kasių streiką New Yorke.

Kardinolas Stritch d a r 
nieko neatsakė į laidotuvių 
direktorių laišką. S. M.

Rockford, III
Mirtis skina senuosius

Liepos 19 d. mirė Motiejus 
Petraitis, sulaukęs 75 metų 
amžiaus. Laidotuvės įvyko 

[ liepos 22 d. Velionis buvo gi
męs Lietuvoje, Medininkų
kaime ir Krakių parapijoje.
Pribuvo į Ameriką 1893 m. 
Visą laiką išgyveno Rockfor- 
de. Vedė 1915 m. su Mare 
Vaznikaite. šeimynos turėjo 
viena sūnų ir dvi dukteris, vi- 
si vedę, ir penkis anūkus. 
(Velionio moteris mirė 1947 

m.)
Jis buvo sugrįžęs į Lietuvą 

1907 m. ir neilgai ten buvo. 
Išgyvenęs 50 metų Rockforde, 
buvo daugeliui lietuvių ir sve
timtaučių žinomas. Buvo 
“charter member” seniausio 
čia lietuvių pašaipinio klubo, 
kuris čia gyvuoja gerai.

Iš amato buvo dailydė. Čia 
Rockforde per 25 metus bu
vo namų budavoto jas ir dauge
liui padėjo taisyme namų vel
tui. Buvo sąmoningas gyveni
mo judėjime ir prenumeravo 
dienraštį ‘Vilnį.’

Priartėjus ■ senatvei, jis dir
bo 1 1 metų dirbtuvėje pas 
Sali Brothers Co., bresinių 
daiktų išdirbystėje. 6 mėne
sius išsirgęs mirė. Mirė su pil
na sąžine pasakodamas, kad 
kai numirs, turi būti laisvai 
palaidotas, be jokių ceremoni
jų. Sūnus ir dukrelės išpildė 
jo reikalavimą.

Iš vietinių d. A. Šimonis 
koplyčioj ir ant kapų keliais 
žodžiais žymėjo velionio gyve
nimą ir paskutinio patarnavi
mo žodžius. Į kapus lydėjo 
daug lietuvių ir svetimtaučių.

Tai tiek galima aprašyti a- 
pie vieną paskiausią mirusį 
lietuvį, seną mūsų kolonijos 

{gyventoją. D.

GAUR OŠAS
(Tąsa iš ketvirto pusi.)

Lauke audrą vis smarkėjo. 
Buvo girdėti, kaip lietus talžė 
milžino dramblio nugarą.

— O dietui nosis, — tarė 
Gavrošas. — Tegu sau būgni
ja į stogą, žiema, kvailė, su
galvojo grįžti. Ji negali įpū- 
sų permerkti, užtat ir širsta.

Tuo metu tvykstelėjo žaibąs 
ir smarkiai sugriaudė griaus
tinis. Vaikui šūktelėjo ir tąip 
smarkiai pašoko, jog vos ne
pakėlė tinklo. Bet Gavrošąs 
atsigręžė į juos ir nusikvatojo.

— Tyliau, vaikai! Nesu
griaukite namo. Ot, tai perkū
niją! žavu! Bbavo! Geriau ir 
teatre nesti.

Jis pataisė kiek pajudėjusį 
vielinį tinklą, vėl suguldė vai
kus ir tarė:

— Na, vaikai, .laikas miego
ti! Gerai susisupkite į apklotą.
Aš užpūsiu žvakę. Ną, jau?

— Man labaj gera, — su- 
| murmėjo vyresnysis. — Tar- 
| turn po galva būtų pūkinė 
■ pagalvė.

Gavrošas užtraukė vaikams 
apklotą ligi smakro.

— Miegokite, vaikai, — 
rūsčiai įsakė jis ir užpūtė žva
kę.

Kai tik šviesa užgeso, tink
las, po kuriuo gulėjo vaikai, 
sudrebėjo. Pasigirdo keistas 
krabždesys, tartum kas būtų 
draskęs nagais ir grąužęs 
dantimis varinę vielą. Iš visų 
pusių sklido cypimas.

Penkiametis berniukas, iš
girdęs viršum savo galvos tokį 
triukšmą, apmirė iš siaubo ir 
kumštelėjo alkūne vyresnįjį 
brolį, bet tas jau buvo spėjęs 
užsnūsti. Mažylis, netverda- 
tnas iš baimės, išdrįso pa
klausti Gavrošą. Jis paklau
sė, bet labai tyliai, sulaikęs 
kvapą:

— Pone!
— Ką? — atsiliepė Gavro

šas, kuri? jau buvo sumerkęs 
akis.

— Kas čia?
— žiurkės, — atsakė Gav- 

roša. — Miegok!
Mažylis nenurimo:
— Pone!
— Ką? — pro miegus su

murmėjo Gavrošas.
—Kas yra tos žiurkės?
—Tai tokios pelės.
Gavrošo paaiškinimas šiek 

tiek nuramino berniuką. Jis 
buvo matęs baltų pelyčių ir 
jų nebijojo, i’o valandėlės jis 
vėl prabilo:

—Pone!
—Ką? — atsiliepė Gavro

šas.
—Kodėl jūs neturite katės?
—Turėjau, — atsakė Gav

rošas. — Buvau parsinešęs, 
bet jos ją suėdė.

Berniukas vėl ėmė drebėti. 
—Pone!

Iš Istorijos
(Tąsa nuo 3 puslapio) 

da tie galiniai jų laivai pa
siekė centrą, tai jau buvo 
pęrvėlų, n,es gerą, frąnpūzų- 
ispanų centro laivų dalis 
jau buvo nuskandinta.

Trafalgar© mūšyje visi 
anglų laivai išsilaikė ant 
vandens, nors tūli buvo la- 
bai apdaužyti. Anglai ne
teko l,6§0 užmuštų ir 'su
žeistų jūreiviu, jų tarpe ir 
natsai admirolas Nelsonas 
buvo nušautas.

Prancūzai - ispanai ne
teko 18-kos karo laivų, nu
skandintų ir pasidavusių 
anglams; taipgi neteko 2,- 
600 užmuštų ir . sužeistų 
jūreivių ir- 5,000 pasidavu
sių į nęlaisvę. Likę jų 15 
laivu pabėgo. \

Admirolas Nelsonas buvę 
palaidotas grabe, kuris bu
vo padarytas iš bokšto 
francūzų karinio laivo “O- 
rient,” pasidavusio an
tri ams Abukiro mūšyje. 
Nelsoną palaidojo Šv. Po
vilo Katedroje, Londone. Jo 
pagarbai Londone didžioji 
.aikštė pavadinta Trafalga
ro vardu.

—Ką?
—Ką suėdė?
—Katę.
—Kas ją suėdė?
—žiurkės.
—Pelės?
—Taip, žiurkės.
—Pone, o'jos mūsų nesues?
—Nebijok, — atsakė Gav

rošas. — Jos negali čia įlįsti. 
Q be to, aš čia esu. štai imk 
mano ranką. Tylėk ir mie
gok !

Gavrošas ištiesė mažyliui 
ranką. Berniukas prispaudė 
ją prie savęs ir nurimo. Ap
linkui viskas nutilo. Balsai iš
gąsdino žiurkes, jos išbėgiojo. 
Po kelių minučių jos vėl pa
kėlė triukšmą, bet vaikai nie
ko negirdėjo: visi trys kietai 
miegojo.

Rytą Gąvrošas anksti paža
dinę vaikus, padėjo jiems iš- 
sikebęrioti iš milžino dramb
lio pilvo, šiuo tuo pavalgydino 
ir nuėjo, palikęs juos gatvei 
globoti, — juk jinai ir jį mai
tino bei auklėjo. Palikdamas 
vaikus, jis tarė:

—Aš sprunku, vaikiščiai. 
Jei nesurasite gimdytojos, va
kare grįžkite čia. Pavaišinsiu 
jus vakariene ir paguldysiu.

Vaikai nebegrįžo. Juos tik-; 
riausiai pačiupo policininkas 
ir nuvedė į .nuovadą. O, gal 
būt, jie tiesiog pasiklydo di
džiuliame . Paryžiuje. Gavro
šas jų daugiau nebematė. Ne 
kartą, kasydamasis pakaušį, 
jis sumurmėdavo: „

—Kur prapuolė mano ber
niūkščiai ?
GAVROŠAS ŽYGYJE

Tuo metu- Paryžiuje prasi
dėjo dideli įvykiai. Skurdo ir 
nepakeliamų darbų iškamuoti 
darbininkai, neturtingi mieste
lėnai ruošėsi sukilti prieš vy
riausybę. Ją sudarė bankinin
kai ir fabrikantai, kurie rūpi
nosi tiktai savo gerove, jų ne
jaudino, kad liaudis kenčia 
skurdą ir alkį.

Jau įvairiose Prancūzijos 
vietose įsiliepsnodavo maištai. 
Juos nuslopindavo, bet jie vėl 
prasidėdavo.

Smuklėse darbininkai atvi
rai svarstė: kautis ar laukti.

—Mūsų trys šimtai žmonių, 
—įkalbėjo vienas darbinin
kas. — Jei surinktume po de
šimt sū, ‘būtų šimtas penkias
dešimt frankų. Už juos, reikė
tų pirkti kulkų ir parako.

—Po dviejų savaičių mūsų 
bus dvidešimt penki tūkstan
čiai, — kalbėjo antras, — ir 
mes išmėginsime savo jėgas 
su vyriausybe.

—Aš nemiegu naktimis, — 
kalbėjo trečias, — dirbu šo
vinius.

Apie visa tai buvo šnekama 
atvirai, dienos šviesoje.

Tokia buvo padėtis.
Ši padėtis ypač ryškiai bu

vo jaučiama Paryžiaus prie
miestyje Sen-Antuane. šitas 
senas priemiestis, tirštai apgy
ventas darbščios ir piktos,var
guomenės, nekantraudamas 
bruzdėjo kaip avilys ir laukė 
sprogimo. Didžiulis Paryžius 
buvo panašus į užtaisytą pa
tranką: reikėjo tik vienos ki
birkšties, kad sugriausiu šū
vis.

Ir štai vieną rytą Sen-An
tuano priemiestis įgavo grės
mingą išraišką: triukšmingose 
jo gatvėse prasidėjo bruzdė
jimas. Kiekvienas, kuo įmany
damas, ginklavosi. Darbinin
kai, praeidami gatve, pašnab
ždomis kalbėjo vienas ant
ram :

—Kur tavo pistoletas?
—Po palaidine. O tavo?
—Po marškiniais.'
Gatvėse prieš dirbtuves 

būriavosi žmonės ir kuždėjo 
vienas kitam į ausį. Darbinin
kai laukė sukilusiųjų priemies
čių atstovų.

Ir štai milžiniška eisena pa
judėjo į Paryžių. Rūsčiais bū
riais traukė darbininkai, kro
vėjai, akmenskaldžiai, daili
dės, dažytojai, stikliai, rin
kėjai.

Išsigandę buržua žiūrėjo į 
juos iš balkonų h’ pro savo 
ųamų langus.

Vyriausybė budėjo ir laikė 
paruoštą kariuomenę: dvide
šimt keturis tūkstančius karei
vių mieste ir trisdešimt tūks
tančių priemiesčiuose. Kai 
minia ir kariuomenė susitiko, 
kilo baisi audra: ėmė lėkti ak
menys, prasidėjo susišaudy
mas; dragūnai griebėsi kala
vijų, minia išbėgiojo į visas 
puses. Po visus Paryžiaus 
kampus nuskambėjo karingas 
šaukimas:

— Prie ginklų!
Sen-Marleno bulvare išplė

šė ginklų fabriką ir tris gink
lų parduotuves. Per keletą 
minučių tūkstančiai rankų iš
grobstė ij- išnešė šimtus šau
tuvų, pistoletų ir kalavijų. Su
kilėliai daužė žibintus, rausė
si rūsiuose, ritino statines, lu
po grindinio akmenis, vertė 
ant gatvių baldus, lentas, ir, 
nė valandai nepraėjus, tarsi iš 
žemes išdygo nesuskaičiuoja
ma daugybė barikadų.

Pavakare trečdalis Pary
žiaus buvo sukilėlių rankose. | 
Buržuaziją apėmė baimė. Vi
sur buvo uždaromos durys, 
langai ir langinės. Visur vaik- ■ 
štinėjo karo patruliai, kraty
dami ir sulaikydama praei- • 
viiis. Kalėjimai ir policijos ■ 
nuovados buvo kimšte prikim- j 
stos. Juose nebeliko vietos. I 
Daugelis suimtųjų gulėjo po ' 
atviru dangum, kiemuose.
Aidėjo signaliniai ragai, būg
nų dūžiai, šūviai ir gūdūs, pa
vojų- skelbią garsai.

— Kuo visa tai baigsis? — 
išsigandę klausinėjo vienas 
kita buržua,

(Bus daugiau)

Apie Social Security
Klausimas: Kada geriau

sias laikas paduoti prašy
mą social security pensi
jos? Ar gali būti peranks- 
ti, ar pervėlai?

Atsakymas: Gali būti 
pervėlai. Dėl to visuomet 
bus naudos nueiti social se
curity įstaigon pasitarti 
pirm suėjimo 65 metų am
žiaus ii' pirm pametimo 
darbo.

Padavimu prašymo ke
bais mėnesiais anksčiau ne
padarysi prasikaltimo, jei
gu paduosi teisingą infor
maciją apie savo amžių. 
Mokėti pradės tiktai trimis 
sąlygomis, jeigu po tyrimo 
pripažins jūsų aplikacija 
priimtina:

Jums suėjus 65 metus;
Jums nustojus dirbti;
Arba ir dirbant, bet ne

uždirbant daugiau $75 per 
mėnesį.

Už tuos mėnesius, ku
riais uždirbsi virš $75, su
stabdys pensijos čekį ir jau 
pradėjus mokėti. Nebestab- 
do pensijos čekių tiktai su
ėjusiems 75 metus, nors ir 
gerą algą užsidirbtų.

Delsti padavimo prašymo 
neapsimoka dėl to, kad so
cial security neišmoka už 
praėjusįjį laiką daugiau

■>

SHENANDOAH, PA.

Dienraščio Laisves Paramai

įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 Augusi
Swank’s Grove
Brandonville, Pa. I

1 ------ ■■—7" ?

Visi šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami ? 
į šį puikų pasilinksminimą. Turėsime svečių iš 
Brooklyno. Kviečiame Philadelphią ir Baltimorę. § 
Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlingai 
atsilankyti. •

Labai graži vieta piknikui, linksmai praleisite 
laiką su svečiais iš tolimų kolonijų. Rengėjai. {
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į 
J
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5 pusl.-Laisve (Liberty)-Penktadien., Rugp.-August 7, 1953 < ,

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MaLE

FLORIST. Must be experienced 
designer. Steady work; good salary 
and working conditions. Phone: 
Mr. Johnson. GE. 8-0878. After 6 
P. M. Ogontz 1666.

(153-155)

PRANEŠIMAI
LEWfSTON-AUBURN, ME.

Rugpiūčio-Aug. 16 d„ LLD 31 kp. 
rengia šaunų pikniką pas A. J. Stu- 
kus ant ūkio. Pradžia 12 v. dieną. 
Bus gerų valgių ir šalto toniko at
sigerti. Kviečiame dalyvauti iš Rum
ford, Mexico ir Portland.

Komitetas.
(155-156)

DETROIT, MICH.
tLLD 188 kp. susirinkimas jvyks 

9 d. rugpjūčio, 2934 Yemans St., 11 
vai. ryto. Bus svarbūs tarimai kaip 
tai antro išvažiavimo ir kitų reika
lu. Iš Centro gavome naują knygą 
‘To Audros”, tad ateikite pasiimti.

Taipgi rugpjūčio 8 d., diena prieš 
mūsų susirinkimą, įvyks puikus iš
važiavimas Paulikų farmoj, M-97 
Road keliu iki 12-ka mailių ir pu-
sės, kai rasit Common Rd., tuomet 
jau po kairei ir No. 15642. Kadangi 
daugelis nedirbs tą šeštadienį, tai 
bus gerai dalyvauti išvažiavime.

f

ROCHESTER, N. Y.
Gedomįno Draugystė rengia pikni

ką, rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 1 
vai., Schutzen Parko. Visi rochestc- 
riečiai ir iš apylinkės lietuviai ma
loniai prašomi dalyvauti. Bus gera 
muzika, skanių valgių ir gėrimų. 
Užtikriname, turėsite gerus laikus.’

Rengėjai.

WORC ESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 9 d., 10:30 vai. ryto, 29 
Endicott St. Visi dalyvaukite.

J. M. Lukas, sekr.

MANCHESTER, CONN.

Lietuvių Sūnų ir Dukterų Drau
gystės II Skyrius rengia pikniką, 
kuris jvyks sekmadienį, rugpjūčio 9 
d„ Ilari-Gari Parko, Broad-Brook, 
Conn. Pradžia 12 vai. dieną. Kvie
čiame visus dalyvauti. įžanga vel
tui. Korų.

WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, rugpiūčio 9 d., Aido 
Choras rengia pikniką, Olympia Par
ko. Kviečiame Visus dalyvauti gra- 
žiąjame Olympia Parke, linksmai' 
praleisti laiką su aidiečiais.

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. rugpjūčio, Laisvės Choro salėje, 
155 J-Iungerford St., 8 v. v. Visus 
narius kviečiame dalyvauti, gausite 
šių motų knygą. Kurie dar neužst- 
mokėjote duokles, malonėkite užsi
mokėti. — A. K.

MONTELLO, MASS.

LLD 6 kp. piknikas jvyks rugpjū
čio 9 d., Liet. Taut. Namo Parke, 
Winter St., ant Keswick Rd. Pra
džia 1 vai. dieną. Bus gera muzika, 
valgių, gorimų. Kviečiame ir iš to
liau dalyvauti, praleisti linksmai 
dieną tyrame ore. — Kom.

kaip tik už 6 mėnesius. Pa- 
vyzdis:

Jeigu jūsų aplikacija bus 
paduota ne vėliau 6 mėne
sių nuo suėjimo 65 metų, 
jūs gausite pensiją nuo to 
mėnesio, kai jums suėjo 65 
metai.

Jeigu jūs paduosite apli
kaciją už vienerių metų po 
suėjimo 65 metų, jums mo
kės tiktai už paskutinius 6 
mėnesius, o už pirmuosius 
6 mėnesius pensija jau bus 
pražuvusi dėl pavėlavimo 
prašyti.



Aidiečiai kviečia ir 
nuveš į savo pikniką

Aido Choro piknikas Įvyks

,,, H ..,■. ..am, ■!_. -----rrrsMe=a:

NiHvYoitik/zW^fciZlnloi
jau si sekmadieni, rugp. 9-tą, 
91 Steamboat Rd.. Great 
Neck, N. V. Aidiečiai kviečia 
vises didmiestiečius ir iš apy
linkių linksmai pabuvoti su 
jais.

Smagiam pobūviui aidiečiai 
rengiasi visais garais.

Praktikuojasi dainas i)- Kit
ką taikomą gražiai ir links
mai programai. Turės muzi
kantus. Pagamins geru valgiu 
ir aprūpins gėrimais.

Brooklyniečiams ir Rich
mond Hill gyventojams pa
gelbės ir nuvažiuoti. Aidin
čiai ir jų prieteliai auto savi
ninkai 1 valandą sustos prie 
Piliečiu Klubo Brooklyno pa
imti norinčius važiuoti su au
to. Kiti sustos prie Liberty 
Auditorijos. Kelione su auto 
kainuos $1.

Norintiems važiuoti trauki
niais taipgi patogu. Iš Penn
sylvania stot i (\s traukiniai išei
na dažnai.

Aido Choro norioms
Merga itės-moterys ir visi 

vųrai! šį penktadieni būtinai 
visi susirinkime i Liberty Au
ditorium 8-tą vai. vakaro. 
Turim gerai pasiruošti šiam 
sekmadieniui, pikniko progra
mai. Kaip visas choras, taip i)’ 
vyru choras turimo meniškai 
susipraktikuoti keletą liaudies 
dainelių. Pikniko komisija ir 
Aido Choro mokytoja visus 
kviečia a t s i 1 a n k y t i.

Piknikas Įvyks rugpjūčio 
9-tą. Kasmočiu sode, 91 Ste
amboat Rd.. Great Neck, N. Y.

Komisija

Kuopi] pikniko reikalu
LLD kuopų išrinkti piknikui 

surengti asmenys visi pribūki
te i pasitarimą šio penktadie
nio vakarą, rugp. 7-tą, Liber
ty Auditorijom Gausite Ruso 
tikintus i)- turėsime galutinai 
suplanuoti visą darbą.

Prašome pribūt i lygiai 7 :30.
Komisija

New Yorko kafejų savinin
kas Prendergast buvęs nužu
dytas parke tikslu apiplėšti, 
sako tyrinėtojai.

Buvęs RUSSIAN INN dabar lie

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA 

i
Žemos kainos |

ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue

O----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- m

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

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

GLENN’S RESTAURANT & BAR
I J

tuvių Glenn šeimos nuosavybe

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM  ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikus valgiai
UKRAINIEČIAI. IR KITI '

New York, N. Y. I
(arti 14th St.) Telefonas GR. 8-9865

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

Dainos ir Šokiai. Šauni Orkestrą.

Gražios vestuvės
Rugpjūčio 1-mą Liberty Au

ditorijoje Įvyko šaunus vestu
vių pokilis. Tai Frank Wait- 
kus savo pirmąją dukrelę Do
lores išleido už vyro, jaunuo

li io James Creegan.
OilSantuokos apeigose jauna- 

j jai garbūs palydove buvo .jos 
i sesutė Virginia, o pamergė
mis Mary Rose Creegan ir 

i Peggy Creegan• garbūs paly
dovu John Spegole. pabro
liais Al Bulba ir Dan Catta-

, neo.
Jaunieji išvyko atostogauti

■ Lako Georgo srityje.
Pokilio dalyviai, pradedant 

, jaunaisiais ir jų tėvais, atro- 
I dę šeimyniškai pažįstami ir 
I artimi. Waitku šeima su Mr. 
ir Mrs. Creegan ir jų šeima 

1 per eilę metų jau buvę netoli
mi vieni kitiems kaimynai, pa
žįstami. Ten pat ir Dolores 
su James Įsigijo pažinti ir 

i palaikė draugingumą iki sue- 
i jo i metus, kad galėtų apsi-
■ vesti.

Linksmai nuotaikai prisidė- 
. io ir planingas primosimas. 
! Jaunojo artimiesiems sodinti 
Iškirta vienas sales šonas, jau- 
į nosies—kitas, tad niekam ne- 
, teko sėdėti tarp nepažįstamų, 
i Ir visu laiku grojo muzika: 
• viena grupė airiškus,šokius, o 
' Kazakevičiaus orkestras lie- 
i tuviškus, taip pat ir airiškus, 
i Kazakevičius yra meninin- 
I kas, tad ir jo orkestras yra 
Į ekspertas groti daugelio tau
pų liaudies šokius.

Gausias vaišes labai skaniai 
pagamino Mrs. Marijona 
Raskauskas, Mrs. Jezavitas ir 
Anna Višniauskiene, o prie 
stalų ekspertiškai patarnavo 
jaunuolės Dorothy Higgins, 
Adelė ir Biruta. Raskauskai- 
tės, Geraldine ir Mary Ann 

i Wilsonaites.
Maloniai jaunuolei Dolores 

ir .jos pasirinktajam James 
linkime džiaugsmo ir laimės 

i poroje. Rep.

Charles Kober, 70 motų, 
' rastas pasikoręs ar pakartas 
i krautuvėje, 571 Wythe Ave. 
Jis gyveno virš krautuvės.

Masinis džiaugsmo 
mitingas taikai

Newyorkiete Taikos Tary
ba kviečia visus j masinį mi
tingą rugpjūčio 12-tos vakarą 
bendrai pasidžiaugti Įvykusio
mis mūšių paliaubomis Korė
joje. Kvietime pareiškia,, jog 
tikimasi gražaus ir entuzias
tiško mitingo, žadą atitinka
ma programą.

Taryba Įspėja, jog dery
boms skirtas laikas—90 dienų 
—yra labai trumpas. Dėl to, 
greta progos pasidžiaugti su
stabdymu mūšių, yra didelis 
reikalas užregistruoti savo 
troškimą pastovios taikos. 
Dėl to kiekvienas Laikos šali
ninkas turėtų dalyvauti tame 
m i t i h g e. J ž an ga $ 1.

Mitingas bus City Center 
Casino, 135 W. 55th St., New 
Yorke. Pradžia 8 vai.

Darbiečiai jau vykdo 
rinkiminę veiklą

Amerikos darbo partijos 
garmentiečių klubas surengė 
savo pirmąjį rinkiminį masini 
susirinkimą atvirame ore, 
darbo pertraukoje pietums. 
Ankstyba klubo darbų pra
džia rodo, jog drabužių cent
ras — 8th Avenue prie 38th 
Street—matys daug masinių 
veiksmų pirm rinkimų.

Greta tiesioginių miesto 
problemų, šie mitingai dažnai 
iškelia taikos reikalą ir kitus 
visuomenei svarbius klausi
mus.

Arma Corp, pašaukta 
Į derybas su unija

V i s a š a i i š k o j i Tarpininkavi
mo Taryba rugp. 4-tą pasi
šaukė kompanijos ir darbinin
kų atstovus Į derybas. Dery
bos buvo vykdomos visą dieną 
ir dar prasitęsė Į sekamą die
ną. Pasėkų tuo tarpu dar nesi
girdėjo.

F--------------——
Brooklyno Al ydai

Sekmadienį prieš Labor Day, Rugsėjo-Sept. 
6-ta dieną įvyks svarbus sąiskridis iš labai plačiai 
i Montgomery Park, 123 Montgomery Avenue, 
Irvington, N. J. Iš Brooklyno busti važiuosime į 
tą didįjį pikniką.

Busas išeis nuo Piliečių Klubo, 280 Union 
Ave.f Brooklyne, 1-mą vai. popiet; grįš 7/30 P. M. 
Kelione i abi pusi $2.00.

Prašome visų norinčiu važiuoti į pikniką tuo
jau įsigyti boso bilietą, nes svarbu iš anksto žino
ti, kiek asmenų yra norinčių važiuoti bosais. Bi
lietai gaunami Laisvės raštinėje, pas platintojus 
ir Piliečių Klube.

II i

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tet EV. 7-6283

Prapuolė ponios 
brangumynai

Puošniame 875 Fifth Ave. 
bute, 11-me aukšte gyvenan
tieji turtingi ponai Armstrong 
apsiskundė policijai, kad iš 
jų buto dingę $32,500 vertės 
brangumynų. Tiačiau dar 
$100,000 vertės kitų brangu
mynų atrasti neliestais. Bran
gumynų dingimą ponia paste
bėjusi ruošdamosi juos susi
krauti vežtis su savim važiuo
jant Į Europą atostogų.

Dingimai iš buto ' brangu
mynų pastaruoju lail^u dažnai 
girdimi. Daug asmenų buvo 
įtarta, daug suimtų. Kiekvie
nu kartu skelbta, kad suėmė 
suokalbininkus ir išnaikino vi
są jų gusta. Bet už keleto 
dienų ar. savaičių ir vėl tas 
pats.

$500 už 10 auto 
pastatymo tikiety

šokėjas Paul Valentino tra- 
fiko teisme tapo nubaustas 
pasimokėti $500 pabaudų už 
10 prasižengimų su auto. Visi 
jie susidėjo už pastatymą au
to uždraustoje vietoje, bėgiu 
apie poros metų.

Šokėjas teisinosi, kad auto 
jis buvo pardavęs savo drau
gui ir kad naujasis savinin
kas, ar gal net jo pri’eteliai, 
tas klaidas padarę. Tačiau 
teisėjas sakė, kad auto doku
mentai tebebuvo jo vardu ir 
dėl to jis atsako už viską.

Koncertai ir šokiai
Prospect Parke

Turint linoslaįkio ir mėgs- 
tant muziką verta nueiti vaka
rais į parkus, kur vykdomi ne
mokami beno koncertai (tie
sa,. dab,ar fėras kainuoja ma
žiausia 30 centų).

Brooklyno Prospect parke 
rugp. 6-tos vakarą įvyks Bee- 
thoveno, o 8-tos vakarą rusų 
muzikos programa. Gi 7-tos 
vakaro 8:30 parke įvyks šo- , 
kiai.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
I

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

: MATTHEW AJ
: BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
i LAIDOTUVIŲ 3
I DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J 
» i
k « • ***4»*«*a«a»*?

Smagiai atostogavę
Petras šolomskas, dienraš- 

: tį Laisvę spausdinančios įstai- 
1 gos technikas, buvo nuvykęs 
! pasilsėti pas ilgamečius savo 
i pažįstamus į Michigan valsti- 
į ją. Svečiavosi pas ūkininkus 
I ir stiprinosi šviežiu, skaniu ir 
naudingu jų pagaminamu 

i maistu. Džiaugiasi pastiprė- 
jęs ir yra dėkingas visiems.

Jam išvažiuojant atgal 
; spausdinti Laisvę, Marijona 
j Smitrevičienė norėjusi ir visus

■ laisvieeius pavaišinti tais savo 
I nuostabiai skoningai pagamin- 
i tais sūriais. Specialiai pada
riusi laisviečiams parvežti. 
Bet Petras' dar norėjo sustoti 
kai kur kitur pakeliuje. Orui 
esant karštam, bijojęs, kad 
sūris neąpgestų. Tad dovanos 
n e priėmęs.

Petras užsuko svečiuose 
pas Bronę ir Viktoriją Zmit-

■ raitos į Johnson. City ir pasisa- 
I kė apie Michiganc paliktą sū
rį. Merginos tuoj iš savo šal
dytuvo ištraukė pas bingham- 
toniečius farmerius pirktą sū
rį. ir įsakė: “Turi visus lais- 
viecius pavaišinti.” Taip ir 
buvo: Petrui sugrįžus iš atos
togų, pasivaišinome. Rep.

“Gal rasiu vargus, 
nelaimes bėdas, gal 
neb’rasiu tėveliy...”

Kaip teisinga bus ši lietu
vių liaudies dainelė pirmajam 
po karo paliaubų Korėjoje 
paliuosuotam. newyorkieciui 
belaisviui Richard C. Monta- 
naro.’

Paskelbus, kad jis buvo pir
masis newyorkietis tarpe pir
miausia paliuosuotų 70 ameri
konų karo belaisvių, laikraš
čių atstovai iš visų pusių lei
dosi pas jo šeimą. Leidosi 
daugiau apie jį ir jo gyveni
mą sužinoti.

Montanaro buvo paimtas 
belaisvėn Korėjoje 1951 motų 
balandžio mėnesį. 1952 metų 
gegužės mėnesį mirė jo tėvas, 
57 metų. O šių metų kovo mė
nesio 17-tą mirė ii1 jo motina, 
51 metų. Nėra abejonės, kiek 
daugiau skausmų jie turėjo 
panešti dėl spaudos ir radijo 
skleidžiamų pabaisiškų melų 
apie nebuvusį Korėjos “komu
nistų terorą” prieš ameriko- 
pus belaisvius.

Reporterius pasitikusi ka
riškio Montanaro sesuo Mrs. 
Vivian Connor sakė, jog jos 
brolis kariškis nieko nežino 
apie netekimą tėvų. Belaisvė
je esantį jie norėjo apsaugoti 
nuo tos skausmingos žinios, 
jam apie tai nerašė.

Bus daug tokių, kuriems 
karas atėmė' laimę paskuti
nius tėvų gyvenimo metus pa
gyventi su jais. Linkėtina, kad 
dabartiniai nelaimingieji būtų 
paskutiniai tos rūšies nelai
mingieji. Taip ir bus, jeigu 
mes gausime pastovią taiką.

Rep.
----------------- v—

New Yorke suimtas 22 metų 
vyras po to, kai jis bandęs 
pagrobti nuo moteriškės pini
ginę. Moteris suspigo. Netoli 
buvęs jos palydovas leidosi jį 
vytis, prisidėjo kiti. Už apie 
mylios vijimosi prisidėjo ir po
licija, kuri jį suėmė. Sakėsi 
esąs bedarbis ir benamis.

' PARDAVIMAI
Parsiduoda Tavern su nuosavybe 

(property): 12 kambarių namas su 
visais įtaisymais. Tas pats savi
ninkas per 24 metus. Kaina 
$32,000. Del daugiau informacijų, 
prašome kreiptis pas: W. A. M., 
113 Adam Street, Newark, N. J.

(148-156)

' - PARDAVIMAI
Parsiduoda 2-jų šeimynų mūrinis 

namas, 11 kambarių. Aliejum šildo
mas, karštas vanduo ir visi kiti pa
togumai. Arti transportacijų. Yra 
6 tušti kambariai. Dėl daugiau in
formacijų, kreipkitės: 849 Hendrix 
St., Brooklyn, N. Y. Arba telefo- 
nuokite: CL. 7-1481, Bile laiku.

(1.54-159)

NEW YORK
, i

HELP WANTED-MALE

REVERE
JIEŠKO ŽMONIŲ, KURIE
KVALIFIKUOTI KAIPO

INSPEKTORIAI
MAŠINISTAI

SUDĖTI MAŠINAS
MAŠINŲ OPERATORIAI 

TOdL, DIE, FIXTURE
DESIGN SUDĖSTYTOJAI

Jūs Galėsite Pasitenkinti
Šiom Progom

1. Liberališkas Algų Sutvarkymas.
2. Proga Pakilimams.
3. • Draugiški Bendradarbiai.
4. Apdrauda ant Gyvasties, Aksi- 

dentų, Medikališka pagalba. 
Ligoninės ir Polio.

5. Geriausi įrankiai ir medžiaga 
duodami.

6. Puikios darbo sąlygos moderni- 
nėj šapoj.
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI 

8 A. M. IKI 5. P. M.

REVERE CORPORATION 
OF AMERICA

845 North Colony Rd., 
Wallingford, Conn.

(153-157)

BODYMAKER
MECHANIC

(Sanitaro dėžutės) 
Patyręs. Dirbti Mexico.

Gera Alga. Skambinkite;
PL. 3-2723

(155-159)

MALE and FEMALE
REIKALINGA PORA

Dirbti moderniniuose Long Island 
namuose.

Moteris--namų darbą; virti arba 
pagelbėti virėjui.

Vyras - - Daržininkas; aptaisymui.
Biskį ir viduje dirbti. Skambinkite:

CL 7-7980 paprastom dienom ar 
RO. 3-3681 savaitgaliais.

(155-101)

Su cigarete padegęs sofą 
savo bute, Far Rockaway, vos 
nesudegė pats buto savininkas 
George Spencer. Jį išgelbėjo 
gaisragesiai jau pridusintą dū
mais.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Salės Draugijų’ 
-a. Susirinkimams,

Baliams, 
Vestuvėms 

ir 
Kitokiems
Pokyliams

JUOZAS ZAKARAUSKAS
Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-9672

New Jersey Lietuviui /

Rengia LLD 5-toJi Kuopa 
PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Tai bus paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią 
vasarą, sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia 

proga pasilinksminti piknike ir 
ant rytojaus pasilsėti.

* Pikniko Vieta—

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave., Irvingtom, N. J.

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame 
sąskridyje. Visos kolonijos privalo turėti savo dru- 

c peš piknike malonesniam laiko praleidiniuif
Brooklynas ir Philadelphija busais važiuoja 

į šį pikniką.
Lauksime ^inių iš kitų kolonijų.

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktadien., Rugp.-August 7, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BUTTONHOLE OPERAT<ARfr.įĘ
OPERUOTI MAŽĄ REOTE
BUTTON HOLE MAŠlNjA 

TAIPGI SINGER MANNISH
> MACHINE

9 A. M.-5 P. M. 5 DIENOS 
ROXY BUTTONHOLE

& EYELET CO.
.808 W. 38th St., N. Y. C. LO.3-1977

(151-157)

NOSINAIČIŲ LA N K ST YTO.J OS

Patyrusios. Nuolatinis Darbas. 
Gera alga. Kreipkitės: » 

SUPERIOR HANDKERCHIEF CO.
22 W. 26th St., N. Y. C. 

Tel. WA. 4-5917 
(154-155)

KNYGŲ APDARYMUI MERGINOS
Prie stalo dirbėjos; siuvėjos; pa- 

tikrintojos. Iki ^,55 į savaitę. Turi 
suprasti angliškai. Kreipkitės:

SUPREME EMPLOYMENT 
SERVICE

283 W. 42n<l St., N. Y. C.
(154-160)

HELP WANTED MALE

WELDEFtS
$1.71 y2 Į VALANDĄ

PUIKIOS SĄLYGOS 
KOMPANIJOS PAŠALPOS 

CECO STEEL PROD. CORP
625 GLENWOOD AVENUE

HILLSIDE N. J.

PATYRĘ RAKANDŲ 
APMUŠINĖTOJA1

• AUKŠTOS ALGOS
• NUOLATINIS DARBAS
• DAUG PAŠALPŲ
•^PUIKIOS SĄLYGOS

Kreipknės į naują moderninę šapą

CASTRO 
CONVERTIBLE PLANT

Route 7, South of Fairgrounds 
Danbury, Conn. 1 

(154-13^*

Visuomet 
Maloniai 
Priimame 
Svečius, 
Vietinius 

ir 
iš kitur




