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skaitytojams jau 
mūsų pažangio- 

tiės darbuotojo i)’ 
Antano

žinoma.
sios ’.fis
spaudos palaikytojo
Strip e i k os s u r. e ga 1 a v i m ą.

Įdomus jo šis laiškutis, ra-

KAD CHURCHILL SIŪLE 
PRIIMT KINIJA I UN
Knotvland šaukia atmest Jungi 
Tautas., jei jos priimtų Kinija

Washington. — Vado vau- Į 
jautieji republikonai ir d 
mokratai senatoriai kelia 
lermą dėl to, kad Anglijos 
premjeras Churchillas po
kalbiuose su-prezidentu Ei- 
senhoweriu stipriai ragino 
priimti Kinijos L i a u d i e s 
Respubliką į Jungtines 
Tautas (United Nations).

Ragangaudis demokratas 
senatorius Pat McCarran 
įteikė Senatui rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad:

—Prezidentas Eisenhow- 
iš pri- i eris iš t 
vargo.! jungtinėms

mėnesių bus metai, ! Amerika pasitrauks iš jų 
Tai buvo ■ organizacijos, jeigu Jungti

nės Tautos priims komunis- 
i tine Kiniją. į savo narius.

Vyriausias republikonų 
senatorių vadas William 
Knowland užreiškė:

“Aš linkiu tamstai, Antanai, 
ir tamstos žmonai ir visam 
Laisvės štabui geros sveikatos 
ir laimingo gyvenimo, ir ne
sutikti tokios nelaimės, kaip 
aš patikau. Aš buvau trečiu 
kartu atvožtas ligoninėn. Ma
ne palaikė keturias dienas 
ligoninėje, koją tiesino ir Įdė
jo į kestingą nuo apačios ligi 
kelių. Dabar sunki koja. 
Vaikštinėju po nainius ir į 
gatvę išeinu. Turėsiu | 
ti šešias savaites. Ale 
pratau prie skausmo ir 
TTž poros 
kaip ištiko nelaimė 
pernai rugpiūčio 3(

Antanas Sfripeika.”

Tikimės, pad po visų nelai
mių ir kančių d. Stripeika 
greitene Jfreityje sugrįš į pa- 
žangiftių1 veikliąsias gretas, 
labai pasigendam .jo malonios 
nuotaikos ir energingos veik
los. Ypatingai jo sveikatos 
pašlijimas yra skaudus smū
gis Laisvei, kuriai jis taip il
gai ir taip entuziastiškai svei
kas būdamas darbavosi.

rūstybe
Kada

grumo-

nors ji 
pati vi- 

“ išsisems ir 
ji “pare i k a-

Visų klerikalų vardu Chica- 
gos marijonų Draugas 
ją baisiausia 
Lozoraičiui,
skaudžiai nubausianti 
suomenč. Gird 
jos kantrybė.
lauš. . . įsijungti į bendrą ko
vą .. . arba visai pasitraukti, 
nebekliudyti šiandien taip 
reikalingai tautos vienybei.’’

Bet Lozoraitis lygiai taip 
karštai reikalauja raketierius 
iš VLIKo pasitaisyti, arba pa
sitraukti iš kelio.

Miuns gi atrodo, kad abieji 
turet$ pasitraukti mulkinę ir 
išnaudoję savo nelaiminguo
sius pasekėjus.

Ketumi prieš vieną Atomi
nės Eiwgijos komisijonieriai 
nutarė neprileisti Dr. Oppen- 
heimerio prie jokių “slapty
bių” ir nębesugražinti 
darbo. Negalima, esą, 
pasitikėti.

Kas liečia, mokslinę 
tj, minėti asmenys yra 
liliputai 
pasitiki 
kad jie 
mais il
ga.

jani 
.iuomi

išmin- 
tiktai 

prieš milžiną. Jie ne- 
Oppenheimeiiu todėl, 
nepasitiki savo gabiu- 
serga makartizmo li-

Dabar aišku, kad nebus 
plieno darbininku streiko. Be 
streiko unija susitarė su plie
no kompanijomis. Susitarimas 
paliečia 600,000 darbininkų. 
Jie gauna 12 centų per valan
dą algų priedą.

Atsimenu 1919-1920 metus, 
istorinį plieno 

Atsimenu
prieš plieno 

Atsūnenu su
tini jos. 
kas pasikeitė! 
kančias plieno

Atsimenu tą 
darbininkų streiką, 
tą baistjb terorą 
darbininkus, 
triūškinimą jų

Kaip daug 
Per kovas ir

au- Į “Jeigu Kinijos komunią- 
de- j tai būtų priimti i Jungtines 
dia Tautas, tai aš tą pačią die-

na pasitraukčiau iš vadovy
bės senate ir visomis jėgo-

čiausi, kad Amerika atsi
mestų nuo Jungtinių Tau
tų.”

Įtakingieji republikonų 
senatoriai Styles Bridges ir 
Alexander Wiley taipgi 
“baisiai pasipiktino,” kad 
Churchillas siūlė pripažint 
Kinijos Liaudies Respubli-

iš anksto turi pranešt i ką. Jie šaukė laikyti Čiang 
tinėms Tautoms, jog Kai-šeką, Formozos salos

valdovą, “visos Kinijos val
džia.”

Guatemalos darbininkai 
jau smarkiai kovoja

Vietnamiečiai užima didžiulę 
Raudon osios Upes Deltos dalį

Hanoi, Indokin. — De
mokratinio Vietnamo ka
riuomenė (Vietminh) ur
mu užėmė 1,600 ketvirtai
nių mylių plotą pietinėje 
dalyje Raudonosios Upės 
žiočių, vadinamoje Deltoje, 
su pustrečio milijono gy
ventojų. Tai}) jie laimėjo 
Nam Dinhą, 100,000 žmo
nių miestą; Fat Diemą, 
Thai Binhą ir kitų miestų.

Francūzu komanda tei
sinasi, kad turėjo tą plo
tą apleisti, nes Vietnamo 
komunistai buvo įsitaisę 
daug ginkluotų pozicijų

šiaurinėje Deltos 
grasindami Hanoi didmies
čiui, Indokinijos sostinei. 
Taigi francūzai dabar 
sibūrę ginti Hanoi ir. 
uostą Haifongą.

(Karinis žemlapis 
do, kad demokratiniai
namiečiai yra užėmę kelio
lika tvirtoviškių pozicijų 
aplink patį Hanoi.)

Pusė gyventojų užimta-

su- 
jo

ro- 
viet-

rie remia francūzus; kita 
pusė žmbjrių eina su de
mokratiniu V i e t n a mu.
...... . ..........

KRUVINI ARABŲ IR ŽYDŲ 
MUŠIAU JERUZALĖJE

Jeruzalė. — Jordano ara
bų kariuomenė ir izraelie
čiai pavojingai susikirto Je-

Prancūzai važinėdami 
šaudo morokiečius

Kasablanka, Morokko. — 
“Nežinomi” asmenys, va
žiuodami automobiliu, šū
viais iš kulkosvaidžio ap
šaudė morokiečių gyvena
ma Kasablankos miesto da
li. Nušovė viena morokie- 
ti ir sužeidė keturis.

Suprantama, jog šaudy
tojai buvo francūzai, kurie 
keršijo už tai, kad morokie- 
čiai užmušė francūzu laik
raščio redaktorių Emiliu 
Eyraudą. Jisai buvo aršus 
priešas morokiečių, reika
laujančių tėvynei nepri
klausomybės nuo Francijos.

Rabat mieste vienas mo- 
rokietis sužeidė du francū
zus turistus, o jie nušovė 
morokietį.

Francija atsiuntsė dar 4,- 
000 kariuomenės prieš maiš
tininkus.

San Salvador. — Prane
šama, kad naujasis Guate
malos “prezidentas” Mon
zon ir įsiveržėlių vadas 
pulk. Armas jau susitarę, 
kaip jiedu pasidalins Gua
temalos valdžia.

Tuo tarpu plinta ir smar- 
kėja ginkluotų darbininkų 
ir valstiečių susikirtimai su 
karininkais, kurie atiminė
ja pi lietines žmonėms teises 
ir Bando sugrąžinti dva
rams žemes, kurias buvu
sioji progresyvė valdžia pa
dalino valstiečiams.

Policija šaukiasi dau
giau kariuomenės, nes ne
pajėgia suvaldyt maištinin
ku, c

Arabų Legionas jpino- 
svaidžiais, kulkosvaidžiais^ 
ir rankinėmis granatomis 
atakavo žydū gyvenamą 
vietą Jeruzalės senamiesty
je. Izraeliečiai, atsakė šū
viais iš savo pusėse Nušau
ta du žydai ir du arabų ka
reiviai . Sužeista 17’ arabų 
ir 21 žydas.

Jordano arabai valdo Je
ruzalės senamiestį, ib\ Izrae
lis — naujamiestį.

Rooseveltienė nekeliaus 
į Sovietus todėl, kad jie 
atmeta vieną jos palydovą

Streikuoja 17,000 
telefonu darbininky

Senatoriai bandysią 
pažabot McCarthy

NeW York. — Streikai! 
išėjo 17,000 telefoninių dar
bininkų čia ir 43-se kitose 
valstijose. Jie, telefonų 
prietaisų gamintojai bei 
Įvedėjai, reikalauja pridėt 
uždarbio po 6 iki 8 • centų 
valandai.

AMERIKA GRŪMOJA 
GINKLUOT VOKIEČIUS 
JAIS GĄSDINĄ FRANCIJA
Stengiasi priversti Franci jų 
užgirt karini Amerikos planų

Sovietų Sąjungą. Tada an
glai - amerikonai atimtų 
Francijai garbę, kaip vie
nam iš Trijų Vakarinių Di-

Jungtinių Valstijų Kon
greso Atstovų Rūmas jau

Bonn, Vokietija. — Suži
nota, jog prezidentas Ei- 
senhoweris ir Anglijos pre
mjeras Churchillas per sa
vo pokalbius Washingtone 
nutar.ė, kad:

Jeigu Francija dar per
porą mėnesių neužgirs ka-yra nutaręs neduot Franci- 
rinio Amerikos plano vaka- jai jokios piniginės nei gin- 
rinei Europai, tai Jungtinės klinės paramos, iki ji pasi- 
Valstijos ir Anglija suteiks duos amerikiniam planui. 
Vakarų Vokietijai nepri
klausomybę, leis rekrutuoti jungt francūzu kariuomenę 
vakarinių vokiečių armiją j tarptautinę armiją su Va- 
ir padės ją apginkluoti, ne- karinės Vokietijos ir ketu- 
paisant Francijos. rių europinių kraštų armi-

Tuomet Vakarinė Vokie-' jomis prieš komunizmą, 
tija būtų priimta ir į At- 
lanto kraštų sutartį prieš

Tas planas reikalauja sū

rių europinių kraštų armi-

Washington. — Republi
konai ir demokratai sena
toriai pasiūlė įstatymą, ku
ris suvaržytu ragangaudžio 
sen. McCarthy’o sauvališ- 
kus tyrinėjimus. Pasiūly
mai reikalauja užgint pa
čiam vienam McCarthy’ui 
pasivadinti komisija ir 
kvosti žmones.

Taip pat siūloma, kad 
tiktai pagal paties Senato 
nutarimą arba pagal vien
balsį komiteto sutikimą ga
lima būtų pradėti naujus 
tyrinėjimus.

Kuala Lampur, Malaja.— 
Anglai garsinasi, kad nu
kovę dar 6 Malajų partiza
nus.

Apdraudos bizniai 
senatvės pensijų

Washington. — Apdrau
dos (insurance) kompanijų 
atstovai primygtinai ragina 
finansinę Senato komisiją at
mesti siūlomą didinimą senat
vės pensijų. /

Kongreso Atstovų Rlūmas 
jau yra už gyręs sumanymą 
pakelti senatvės pensiją $5 
iki $13 per mėnesį.

Kompanijos a rgum e n tu o j a, 
kad pensijos -pagerinimas 
“suardytų joms bizni iš pri
vačių apsidraudimų.” Pasa/- 
koja, kad pensija su siūlo
mais priedais būtų “daugiau, 
negu būtinai reikia pragyveni
mui, ir darbininkai nieko ne
taupytų aenatvei> laukdami

New York. — Eleanora 
Rooseveltienė, prezi d e n t o 
našlė, rengėsi kelionėn Į So
vietų Sąjungą su savo se
kretore Patricia Baillar- 
goon. Ir Sovietų Sąjunga 
davė joms įsileidimo vizas. 
Bet Rooseveltienė panorėjo, 
kad Sovietai priimtų ir vie
ną vyriškį jos palydovą, 
mokantį rusiškai, patyrusį 
amerikini laikraštininką.

Sovietų vyriausyė, tačiau, 
atsisakė tą palydovą įsileis
ti. Rooseveltienė todėl pik
tai atšaukė savo kelionę. 
Jinai buvo susitarus apra
šyti tos kelionės įspūdžius 
amerikiniam žurnalui Look. 
Rooseveltienė sako, “Sovie
tų Sąjunga elgiasi su ma
nim taip, kaip ir su mūsų 
valdžia.”

Maskvoj yra rusiškai mo
kančiu žmonių, kurie būtu 
galėję Rooseveltienei patar
nauti kaip vertėjai.)

MIRĖ SEN. BUTLER
Washington.—Nuo krau

jo pratrukime į smegenis 
mirė republikonas senato
rius Butler, 76 metų am
žiaus. Taigi Senate lieka 47 
republikonai, 47 demokra
tai ir vienas nepartijinis.

tokias pensijos.
Apdraudos kompanijos yra 

labai pelningi bilijon-doleri- 
niai bizniaij

Vieni kitus kaltina už 
atakos pradėjimą. Pąliau- 
hinė s Jungtinių Tautų komi
sija stengiasi juos sutaiky
ti. Bijo,- kad nekiltų atvi
ras ! karas tarp Izraelio ir 
'Jordano.,

Izraelio premjeras Sha- 
r.ett žadėjo ■ duoti skundą 
Jungtinijų Tautų Saugumo 
Tarybai Jprieš Jordaną, kaip 
taikos ardytoją Jeruzalėje, 'užsilikusių Burmoje gin-į des-France, pabūgęs to pa- 

*. vojaus, todėl siūlo savo ša
lies seimui priimti ameriki
nį planą su tam tikromis 
pataisomis. Jis perša palik
ti Francijos armijai gana 
savistovumo ir po to, kai 
būtu sudaryta bendra tarp
tautinė armija su vokie
čiais bei kitais vakariniais 
europiečiais. Francūzai bi
jo, kad jeigu būtų užgirtas 
amerikinis planas, kaip kad 
jis dabar yra, tai vokiečiai 
taptų tikraisiais komandie- 
riais Francijos ir kitų va
karinės Europos armijų.

Francija bijo susidėti į 
vieną armiją su vokiečiais. 
Bet Belgijos ir Holandijoš 

n • v • i - iaa valdovai, tarnaudami Ame- ylirmieci31 nukovę luti nkai, baugina Franciją, kad 
daug didesnis pavojus būtų. 
francūzams, jeigu taptų su
daryta, savistovi' vienų va- 

Rangoon, Burma. — Įvy- karinių vokiečių armija?
Francijos premjeras Men-

Čiang Kai-šekininky

ko smarkios kautynės tarp

Svriiosį artilerija bombai-- i kluotll $ian* Kai-šeko kinų 
davo 1'z.feelio policijos laivą i tautininkų ir Buriuos ka- 
Tiberijoš ežere; užmušė du '1 .
izraeliečius ir sužeidė 4. I Burmieciai per 34 jalan-

I dų muši nukovė 100 ciangi- 
; ninku, o čiangininkai—sep
tynis Burmos k a r e i v i us. 

Į Čiangininkai bandė užimt 
Mong Kak miestą.

Tai yra perbėgę Burmon 
! likučiai čiang Kai-šeko ar- 

Amesbury, Mass. — Spor- ^°’ jas suplie-
tiški vyrai ir pačios rėng-' Kinijos haudininkai-ko- 
davo čia lytiškas šutves;' mun^tai. 
mainydavusi žmonomis ir 3 “
mišriai, vieni kitų akyse, i Plieno Mas kelia 
svetimoteriaudavo su savo . . (pn . 
bičiulių pačiomis. kainas w tonui

Lorainei Clark’ienei to- i 
kiose “parėse” taip lytiškai 
įtiko vienas svetimas vyras, 
kad ji namie nužudė savo 
vyrą, įmetė jo JaVoną į Mer
rimac upę ir reikalavo teis
mo perskyrų, pasakodama, 
kad jos vyras pametęs ją ir 
pabėgęs. Bet lavonas buvo ' siių bei apdraudos pageri- 
surastas ir Clarkienė suim- njmUs). 
ta kaip žmogžudė.

Tuomet ji padarė rašytą

Pati taip pamilo kitą 
vyrą lytinėje “parėję,” 
kad nužudė savo vyrą

čia

N. Y. valdyba atsikalbinėja 
nuo Porto Riko ateiviu

New York. — U. S. Plie
no korporacija 3 doleriais 
pakėlė kainą tonui papras
to plieno todėl, kad 
bininkai išreikalavo
dėti apie 8 centus valandi
nės algos (įskaitant pen-

dar- 
pri-

“garbingi piliečiai” mainy- 
davosi pačiomis lytinėse 
pramogose. Bet lytiniai iš
dykavimai buvo tokie šlykš
tūs, kad teismo vadai už
draudė viską viešai paskelb
ti, ką Clarkienė išpasakojo 
savo išpažintyje.

Operacija bando atkimšt 
Čiango sūnui žarnas

Kansas City, Mo. — Gene
rolui čiangui Wegui, Formo
zos valdovo čiang Kai-šek sū
nui, užsikimšo žarnos. Todėl 
jam padaryta operacija Kan
sas City ligoninėje.

čiang Wegas, 38 metui am
žiaus, neseniai baigė Ameri
kos Generalinio štabo Mokyk
lą Forte Leaven worth,

Tokio plieno tonas iki 
šiol buvo pardavinėjamas 
už $120.

Keturių šiauriniu šalių 
sutartis dėl darbininkų

Stockholm, Švedija. — Nor
vegija, Švedija ir Suomija su
sitarė, kad jų darbininkai ga
lės laisvai keliauti iš vienos į 
kitą ir dirbti bet kurioje iš 
tų keturių šalių.

Kekviena šalis suteiks atei
viams darbininkams tokią pat 
senatvės jr sveikatos apdrau
dą, kaip ir savo piliečiams.

Anglija ragina savo pi
liečius bėgti iš Raud. Upės 
Deltos, Vietname.

ORAS.—Dalinai apsiniaukę 
k šilta.

San Juan, Porto Riko. — , 
Atvykę New Yorko miesto ' 
valdininkai vis dar atkalbi
nėja porto rikiečius nuo
“spietimosi” į tą miestą. 
Sako, stokuoja darbų; to
dėl miestas turi per daug 
atėjūnų užlaikyti. Taip 
pat labai trūkstą gyvenna- 
mių.

New Yorko.atstovai ta
riasi su Porto Riko vieti
niais valdininkais prašyti iŠ 
Jungtinių Valstijų 
giau portorikiečiams 
šalpų namie ir perša
daryti naujas pramones pa
čioje Porto Riko saloje.

Per 12 mėnesių nuo 1952 
m. balandžio iki 1953 metų 
balandžio dar 148 tūkstan
čiai portorikiečių sugužėjo 
i New Yorką, kur dabar 
jų yra apie pusę milijono.

LAISVĖ ANTRADIENĮ 
NEIŠEIS, nes jos darbi
ninkai taip pat švęs na- 
cionalę Liepos Ketvirto
sios šventę, todėl nega
les paruošti aritradieno 

laidos.

dau- 
pa- 
ati-
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‘ .Nepriklausomybės diena
Liepos 4-ta diena — Nepriklausomybės švente

bus iškilmingai minėta visame Jungtinių Valstijų krašte.
1776 metų liepos 4 d. Jungtinių Valstijų Kongresas 

vienbalsiai priėmė ir paskelbė Nepriklausomybės De- 
klaraciją, kurioje, tarp kitko, pasakyta:

“Mes laikome sekančias tiesas pačias savaime aiš- 
< kiomis, būtent: kad visi žmonės yra sutverti lygūs; kad 

jiems jų Kūrėjas davė tam tikras neatimtinas teises; 
t-'kad tarp tų teisių yra gyvybė, laisvė ir siekimas lai

mės; kad toms teisėms apsaugoti tarp žmonių steigia- 
mos valdžios, kurios savo teisingą galią-įgauna nuo su

rikimo valdomųjų; kad kur tiktai bet kokia valdžios 
' -/forma pradeda tuos tikslus griauti, žmonės turi teisę 

pakeisti arba pašalinti ją ir įsteigti naują valdžią, pa- 
■remiant jos pamatus tokiais principais ir suorganizuo
jant jos iėgas tokioje formoje, kuri atrodo jiems geriau- 

. šia pasiekti saugumo ir laimės.”
- • ' Toliau Deklaracijoje nurodoma, kad Britanijos ka

ralius įsteigė ir palaiko Amerikos kolonijose despotišką 
. valdžią, kuri visai su vietiniais gyventojais nebesiskai

to. Anglijos karalius ir jo atsiųsti gubernatoriai iš- 
.naudojo, plėšė amerikiečius, jų laisves paneigė.

Amerikiečių kantrybė išsisėmė. Todėl jų, atstovai, 
* susirinkę į savo Kongresą Philadelphijos mieste, paskel- 

'* be visam svietui, kad “Jungtinės Kolonijos yra ir teisė
jai privalo būti laisvos ir nepriklausomos valstijos; kad 

" ios yra atsipalaidojusios nuo jokios pavaldininkystės 
"’Britanijos sostui...”

Nepriklausomybės Deklaracijos paskelbimą ame
rikiečiai pasitiko entuziastingai ir tūkstančiais stojo 

’ i Washington© armiją, kuriai( buvo lemta britų jėgas 
•.‘nugalėti ir iš Amerikos žemių išvyti.
j,,,’. Gimė nauja, demokratinė valstybė:

. Tai jau 178 metai sukanka nuo minimos Nepriklau- 
:^J?QWybės Deklaracijos paskelbimo, nuo nepriklausomų 

.Jungtinių Valstijų įkūrimo. Šiandien Jungtinės Val- 
: stijos yra viena didžiausių ir galingiausių valstybių.

Šis istorinis ivykis amžiams pasiliks minėtinas, kaip 
„ .vienas didžiausių įvykių pasaulyje.

.. Laisviečiai paminės šį įvykį savo didžiulėse sueigo- 
sę, savo piknikuose Brooklyne ir Montelloje.

Kaip taikoje sugyventi?
Penki principiniai punktai, kuriuos Kinijos Liaudies 

Respublika ir Indijos respublika priėmė ir gyveniman 
vykdo, sudaro pagrindą taikiam valstybių sugyvenimui 
ir tarptautiniam kooperavimui. Štai jie:
• 1. Savitarpinis vienų su kitais teritorinių čielybių 
ir nepriklausomybių godojimas.

. 2. Savitarpinis nepuolimo prisilaikymas.
3. Savitarpinis nesikišimas į kitų kraštų vidujinius

• reikalus/
M. Savitarpinė lygybė ir vienų su kitais pagalba.

.... 5. Taikingas vienų su kitais sugyvenimas.
Kinijos premieras Chou En-lai ir Indijos premieras 

; Nehru šiuos punktus patvirtino savo pasitarime Indijos 
^/sostinėje New Delhi.
r jie buvo patvirtinti.
” " ' Anglijos premieras

■iras Edenas, dėstydami savo pažiūras, taipgi netiesio
giniai sutiko su šiais punktais.

, Atmesdamas Jungtinių Valstijų vyriausybės šalto- 
««<jo karo ir atominių grasinimų politiką, Churchillas pa- 
*o<brėžė taikingo sugyvenimo su socialistiniais kraštais rei- 
//kalingumą.

Washingtone Churchillas pakartojo būtiną su Ta- 
* rybų Sąjungos premjeru Malenkovu pasitarimo reikalą, 
- taipgi- būtiną su Tarybų Sąjunga irzKinijos respublika 

susitarimo reikalingumą.
/ Churchillas siūlo pirma, negu bus išbandyta susi- 

tarti Indokinijos reikalu ir Azijoje taikos palaikymo 
„.^reikalu, nedaryti jokių ūmių žygių karinės sąjungos 

(azijinio Nato) sukūrimui. Vietoje to, Churchillas pa- 
/^.tarė sukurti “Lokarno” sutartį, kur Kinija, Tarybų Są- 

'jūriga ir azijiniai bei vakariniai kraštai pasižadėtų viens 
Lį kito neužpulti.

Tai realistinis pasiūlymas, kuriam didelė dauguma 
pasaulio kraštų pritaria.

Bet tokia politika griežtai kertasi su Jungtinių 
Valstijų karine politika, kuri reikalauja greito milita- 

^jfin'io veikimo, kad pastoti “komunizmui kelią” Azijoje. 
. Nespėjus Chuchillui ir Edėnui išvykti iš Atnerikos 

/^Londonan, Washingtone įvyko Jungtiniu Valstijų, Aus- 
*/”tiyalijos ir Naujosios Zelandijos atstovų pasitarimas. Ja- 
^‘'rnę nusitarta tuojau kurti militarinę sąjungą “Azijai 

gelbėti.” Tačiau, nepaisant visokių skerspainių, taikos 
U,šalininkai tvirtėja ir eina pirmyn.

Į>-

i.

Pasitarimuose Burmoje taipgi

Churchillas ir užsienių minis-

Kas Ką Rašo ir Sako
“KOMUNISTINIS 
PAVOJUS” AFRIKOJE
Dienraštis “Vilnis” rašo:

Associated Press korespon
dentas William L. Ryan prane
ša iš Moroko, šiaurinėje Afri
koje, ką girdėjęs nuo įtakingo 
piliečio:

“Jei kas nors iš jūs, ameri
kiečių, taptų čia užmuštas, su- 
simildamieji, nepraraskite lyg
svaros...”

“Lygsvaros praradimas” dėl 
vieno ar kelių amerikiečių nu
žudymo Morokoje galįs iššaukti 
revoliuciją tame pasaulio kraš
te. Jungtinės Valstijos tada 
turėtų įsivelti j “korėjišką” ka
rą Afrikoje, arba susikrauti 
aviacijos bazes į čemodaną ir 
nešdintis laukan.

Amerikos piliečiam jau lėša--1 
vo $300,000,000 įsteigimas pen
kių aviacijos bazių Afrikoje. 
Jas aptarnauja apie 8,000 ame
rikiečių kareivių.

Aviacijos bazės M o r o k o j e 
įsteigtos su sutikimu francūzų. 
Bet tikrieji to krašto savinin
kai yra arabai ir negrai. Jie 
amerikiečių taip jau nekenčia, 
kaip ir okupantų francūzų. 
Prie to juos “kurstą Maskva,” 
sako Associated Press kores
pondentas. Aiškią jei ne Mas
kva, Morokos arabai nei ne
žinotų, kad jų kraštas okupuo
tas francūzų ir jankių.

Koks nonsensas!

KAS KONTROLIUOJA 
GUATEMALA■

Amerikos Progresyvių 
Partija ragino Eisenhowe- 
rio administraciją “sulai
kyti militarinę pagalbą ir 
finansinę paramą įsiveržė
liams į Guatemala.”

- Toliau minima partija 
nurodė, kad Guatemaloje 
du milijonai dolerių yra 
pastatyti prieš tris milijo
nus žmonių.

“Du milijonai dolerių at? 
I stovauja inve s t m e n t u s 
i United Fruit Co. ir jos pa- 
1 geibinės International Rail- 
i ways Co. Trys milijonai 
žmonių yra Guatemalos gy
ventojai, kurių meti n ė $ 
įplaukos asmeniui buvo 186 
doleriai, iki Arbenzo val
džia pradėjo savo žemės , ir 
darbo reformas.”

Dabar United Fruit Co. 
vėl kontroliuja Guatemala.

DR LOVETT GINzX 
GUATEMALOS ŽMONES

Profesorius Robert Morss 
Lovett pasmerkė Guatema- 
loje agresiją, J. V. valstybi
nio department© suorgani
zuotą ir palaikomą.

Dr. Lovett taipgi prisimi
nė, kad Ubico diktatūra bu
vo pavedusi G u a t e m alos 
žmonių gyvastis ir nuosa
vybes amerikinei United 
Fruit Co. Bet ta diktatūra 
buvo 1944 metais panaikin
ta ir demokratinė vaJdžia 
įsteigta.

Dabar vėl fašistinė dik
tatūra atsteigta, kad ji ir 
vėl tarnautų United Fruit 
Co. ir Jungtinių Valstijų 
kapitalui.
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ANYKŠČIU RAJONAS 
DARO PAŽANGĄ

Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos (seimo) po
sėdyje kalbėdamas, Anykš
čių r a j o no deputatas A. 
Žukauskas - Vienuolis, žy
musis Lietuvos rašytojas, 
raportavo sekamai:

Rajono kolūkiai nuolat sti
prėja. 1953 metais rajono že
mės ūkio artelės gavo pajamų 
beveik 2 milijonus rublių dau
giau, negu 1952 metais. Gau
sėja kolūkiečių pajamos. Tur
tingiau pradėjo gyventi mūsų 
kolūkiečiai.

Diena iš dienos kyla materi- 
alinis-kultūrinis darbo žmonių 
lygis. Rajone veikia 4' viduri
nės mokyklos, 9 septynmetės,

APIE VYSKUPU BRIZGI
vidurinė darbo jaunimo moky
kla, 2 kaimo jaunimo mokyklos, 
30 pradinių mokyklų, šiose 
mokyklose mokosi 4,427 moki
niai. Praėjusiais 1953 metais 
užbaigtos statyti ir perduotos 
eksploatacijai 2 naujos viduri
nės mokyklos ir įrengtas inter
natas Svėdasuose.

Rajone veikia 14 bibliotekų, 
46 klubai-skaityklo's su bendru 
94,000 knygų fondu, čia vei
kia 2 kultūros namai ir muzie
jus.

Kolūkinė santvarka šalina iš 
kaimo tamsumą, religinius prie
tarus ir savanaudiškumą, žy
miai išaugo kolūkiečių sąmo
ningumas ir aktyvumas. Išau
go naujas valstietis — kultū
ringas, pasiturintis, mėgstąs 
meną, skaitąs knygas, aktyviai 
dalyvaująs politiniame 
me. Mūsų kolūkiečiai 
imperialistus, aktyviai 
Tarybinės Vyriausybės 
politiką.

Mūsų rajone žymiai padidėjo 
prekių apyvarta.' 1953 metais 
prekių parduota už 2.2 milijo
no rublių daugiau, negu 1952 
metais.

Toliau savo kalboje jis 
nurodė ir trūkumus. Šiuo 
metu rajonui trūksta mine
ralinių trąšų ir kitokių

gyveni- 
smerkia 

remia 
taikos

rei km enu.
Deputatas perdavė mini

mo rajono žmonių pageida
vimus: skirti 190 tūkstan
čių rublių Anykščių miesto 
tvarkymui, pastatyti linų 
fabriką, pastatyti tarpkolū- 
kinę elektrinę, tuberkulio
zinę sanatoriją, kultūros ir 
pionierių rūmus.

Aukščiausioji Taryba už- 
gyrė rajono žmonių pagei
davimus ir nusitarė su jais 
kooperuoti, kad tai gyveni
mai! įvykinti.

RAGINA BAIGTI KARĄ 
INDOKINIJOJE

Olive Carrol iš Parowan, i i<ente. 
Utah, praneša savaitraščiui I 
“National Guardian,” kad ! 
veik visa spauda ignoravo 
Utah valstijos gubernato
riaus Lee kvietimą visiems 
valstijos. žmonėms rašyti 
laiškus prez. Eisenhoweriui 
ii* kongresmanam, raginant 
juos viską daryti, kad susi
tarimu baigti karą Indoki
nijoje.

Dar kad kokios, guberna
torius Lee gali būt už tai 
apšauktas komunist i n ė s 
propagandos skleidėju ir 
įtrauktas į juodąją McCar
thy knygą.

Beveik 14 metų praėjo 
nuo to laiko, kai lietuvių 
tauta nusikratė senosios 
tvarkos, nusikratė savo pa
vergėjų. Bejėgiškai niršda- 
mi, jie stengiasi apjuodin
ti Lietuvos liaudies sąžinin
gą darbą ir naują gyveni
mą.

§tai vienas jų — vysku
pas Brizgys, Daukšio para
pijos buožės sūnus. Pinigų 
pagalba pavyko jam tapti 
kunigu. Dvasininkas Briz
gys panaudojo savo, kaip 
šventiko, padėtį savanau
diškiems tikslams.

Per ilgą savo buvimo Ita
lijoje laiką, Brizgys susi
draugavo su fašistais. Gar
bindamas* jMussolinį ir vė
liau Hitlerį Brizgys labai 
aktyviai rėmė Lietuvos fa
šistinę vąldžią, vis labiau 
suartėjusią su Hitleriu. Jo 
akcijos Lietuvoj sparčiai 
kilo. Greitu laiku jis, ne
žiūrint day palyginti jau
noko amžiaus, buvo padary
tas vyskupu. Taip fašisti
nė reakcija atsilygino savo 
ištikimarii tarnui.

Brizgys ir toliau darė vi
sa, kad atsidėkoti savo 
šeimininkams. Kai 1940 
metais lietuvių tauta paė
mė valdžią j* savo rankas, 
Brizgys visas savo viltis 
dėjo į Hitlerį. 1941 metais 
hitlerinė kariuomenė oku
pavo Lietuvą. S^yskupas 
Brizgys drauge su 
kupu Skvirecku ir \prelatu 
Šauliu paskelbė per radiją 
Hitleriui kuo širdingiausią 
padėką. t

Laimindamas hitlerinin
kų gaujas, o k up a vusias 
Lietuvą ir lietuvių tautos 
krauju gausiai sulaisčiusias 
jos žemę, ■ vyskupas Brizgys 

Į išdavė liaudį, kurios jis nuo 
i pat mažens bijojo ir neap-

rkivys-

Vyskupas Brizgys viena- 
' me iš savo to meto atsišau
kimų rašė:

“Mūsų veikimo gairės tu
ri būsi susmaigstytos taip, 
kad pralietas vokiečiu kario 
kraujas suteiktų palaimos 
darbui.”

sys Lietuvos miestuose ir 
kaimuose.

Ramus vyskupo Brizgi© 
gyvenimas Hitlerio prie
globstyje truko neilgai. Ta
rybinė Armija triuškino vo
kiškąją fašistinę kariuome
nę ir išlaisvino tarybinę že
mę nuo okupantų. Vysku
pas Brizgys iš kailio nėrėsi, 
stengdamasįš padėti Hitle
riui, pikčiausiam lietuvių 
tautos priešui. 1943 m. ko
vo 20 d. jis drauge su ki
tais išdavikais paskelbė 
specialų kreipimąsi į Lietu
vos jaunimą, ragindamas jį 
stoti į irstančią hitlerinių 
galvažudžių armiją. Dviem 
savaitėmis vėliau hitleri
ninkų sušauktoje jų pakali
kų “konferencijoje” Briz
gys ir vėl karštai pritarė 
Hitlerio rengiamai “totali
nei mobilizacijai.”

Betgi visos Brizgio ir ki
tų panašių Hitlerio pakali
kų pastangos buvo bergž
džios. Tarybinė Armija su
triuškino hitlerinę kariuo
menę. Vyskupas Brizgys 
išbėgo iš Lietuvos paskui 
hitlerininkus į Vakarus.

Dabar Brizgys kiek tik 
galėdamas šmeižia Lietuvą. 
Jis skleidžia prasimany
mus apie tai, kad katalikų 
bažnyčia Lietuvoje būk tai 
persekiojama. Tikrumoje gi 
Lietuvoje, kaip ir kitose ta
rybinėse respublikose, nie
kas nei kunigus nepersekio
ja, nei tikinčiųjų sąžinės 
laisvės nevaržo.

Ir su kuo Brizgys nekal
bėtų, ar kuriame “Drau
go” numeryje kokiu straips
niu beišstotų, — visur ir 
visada, kiekvienas jo žodis 
šaukte šaukia atstatyti Lie
tuvoje senąją tvarką, reiš
kia neapykantą darbo žmo
nėms. Tuo tikslu jis kla
joja po įvairius miestus ir 
šalis ir visūr jis veda šmei
žimo kampaniją prieš Lie
tuvos Respubliką.

Kaip yra žinoma, melu to
li nenuvažiuosi, Bripgiui ir 
tokiems, kaip jis, nepavyks 
pasukti atgal lietuvių tau
tos istorijos ratą.

Lietuvos darbo žmonės ■ >’&jono
dirba taikų kuriamąjį dar- Į “Lenin<> keliu,” Dotnuvos ra- 
bą. Šmeižikiški Brizgio pra- i°no K- Požėlos vardo, M.

■ - : Melnikaitės vardo ir kitų že-
šiam gyvenimui toliau klės-1 mžs ūkio artelių nariai: 
tėti. Lietuviu tauta Briz- i ;vJyko sventė

i j - v. i tidaryta 450 kilovatų gahngu-gio varda pasmerkė amzi- / .. ... _ ... . . .° / 1 mo tarpkolukme hidroelektri-nai gėdai.

bos namų ir Respublikinės kul
tūros darbuotojų profesinės są
jungos tarybos Garbės raštus 
ansamblio kolektyvui ir grupei 
dalyvių įteikė respublikinių 
liaudies kūrybos namų ą^eMo- 
rius Jakelaitis ir Kultūros oar- 
buotojų profesinės sąjungos ta
rybos atstovas Makarovas.

Ansamblio kolektyvą sveiki
no Universiteto rektorius Bu
čas, Kultūros Ministerijos at
stovas Girdžius.

Po iškilmingos dalies įvyko 
ansamblio šimtasis koncertas, 
praėjęs su dideliu pasisekimu.

Po koncerto kolektyvą sveiki
no ir įteikė dovanas Kauno Me
dicinos instituto saviveiklinin
kų, Kauno Politechnikos insti
tuto, Vilniaus Pedagoginio in
stituto liaudies dainų ir šokių 
ansamblių, o taip pat Lietuvos 
Valstybinio dainų ir šokių liau
dies ansamblio atstovai.

Dainy šventė .
PANEVĖŽYS. Čia įvyko dai

nų šventė, kurioje dalyvavo 
apie 1,000 dainininkų- Š'Ventės 
metu pasirodė atskirų įmonių, 
įstaigų bei mokyklų saviveik
los kolektyvai. Jungtinis miesto 
mokyklų vaikų choras, vado
vaujamas II vidurinės Mokyk
los choro vadovės Prokopavi- 
čiūtės, atliko “Sportininkų mar
šą”, lietuvių liaudies dainą “Li
neliai” ir kit. Eilę liaudies 
dainų padainavo pedagoginės 
mokyklos choristai, vadovauja
mi mokytojo Šidlausko. Su di
deliu susidomėjimu klausytojai 
sutiko muzikos mokyklos moki
nių atliktas dainas — Dunajev- 
skio “Jaunimo dainą” ir Dva
riono “Ant Nemuno kranto”.

Dainų šventės metu pasirodė 
taip*pat‘Miesto kultūros namų, 
valstybinės prekybos ir IV vi
durinės mokyklos tautinių šo
kių rateliai.

Naujos hidroelektrinės atida
rymas

KĖDAINIAI. — Gražu Ne-
I

vėžio pakrantėse. Ypač pui
kūs vazdai atsiveria^ toje vie
toje, kur j Neveik įteka 
KrUostos upelis. Daug pakai
to ir ašarų čia kadaise išlaistė 
grafo Zabielos bernai ir ku
mečiai.

Nuo pat ryto i šia vaizdin
gą vietovę visais keliais maši
nomis, motociklais, dviračiais 
ir pėsčiomis plaukė Kėdainių 

“Pakeltos velėnos,”
Brizgį, visiškai nejaudino 

tai, kad hitlerininkai su
rengė tūkstančių niekuo ne- simanymai nesut r u k d y s į 
kaltų vyrų, moterų, senib ir 
vaikų skerdynių Pa neri uo-’ 
se, IX forte ir kitose Lie
tuvos vietose, nepaprastas 
hitlerininkų žvėriškas elge- B. Pušinis

Čia
a-

Hamtramck, Mich ŽINIOS IŠ LIETUVOS

nė. Laidai jau nutiesti i Kė
dainių rajono “Pakeltos velė
nos’’ ir Dotnuvos rajono K. 
Požėlos vardo artelės.

PAšALPINIS LIET. AMER.
PILIEČIŲ KLUBAS

Birželio 26 dienos vakarą 
nai šventė vardadienį savo

Jo- 
už- 

eigoje. Visi Jonai buvo pažen
klinti gražiomis, raudonomis 
gėlėmis. Taipgi gražių gėlių 
bukietai ir stalus puošė.

Publikos buvo nemažai ir vi
si linksminosi iki vėlumos. Vie
ni šoko, kiti įsilinksminę taip 
garsiai kalbėjo, kad sunku ir 
girdėti, kas ką sako. Gerai, 
mieli broliai ir sesutes, taip ir 
reikia: būkim draugais, o ne 
priešais vieni antrų, taip daug 
daugiau laimėsime.

Mūsų sekantis susirinkimas 
įvyks liepos 18 d., 10 vai. ryto, 
Klubo užeigoje. Užprašome vi- 

narius dalyvauti susirinki-

Vilniaus universiteto ansamblio 
\aa~asis koncertas

VILNIUS. — Beveik prieš 
ketverius metus iš studentų — 
dainos ir šokio mėgėjų — susi
kūrė universiteto liaudies dai
nų ir šokių ansamblis, kuris 
geg. 31 d. šventė 100-ąjį. kon
certą. Ansamblis dalyvavo lie
tuvių literatūros įr meno deka
doje Maskvoje, kur jo pasiro- 
dymai buvo aukštai įvertinti 
Maskvos žiūrovų — darbininkų, 
kolūkiečių, studentų. Ansamb
lis su koncertais taip pat lan
kėsi Baltarusijoje, Latvijoje, 
Estijoje.

Į Vilniaus Valstybinio uni
versiteto Aktų salę susirinko 
apie 700 studentų, dėstytojų, 
svečių. Jų tarpe buvę ansam-

Taipgi mūsų pirm įninkąs 
Martin sakė turįs ką tokio

Taigi, bu

sus
me, kam tik rūpi klubo gero
vė.
Ch.
svarbaus pranešti, 
kito visi ir visos.

K ores p. A. J. Žiu

Gaila V. Smalstienės
Vera Smalstienė Ųk ką 'su

grįžo iš ilgos ir sunkios kelio
nės. Tai yra iš Kanados.

Vargšė motina važiuoja kas 
metai atlankyti tas vietas ir 
tuos vandenis Lake Matinendk, 
kur jos sūnelis Leonardas 
Smalstis .'su (Raugu dingo jau

ti’e j i metai atgal. Sugrįžo mo
tina suvargusi, susikrimtusi ir 
išraudotomis akimis. Sako, dar 
dąugiatl širdį skauda. Išvažiuo
dama žadėjb pasamdyti laivelį 
ir apvažinėti aplink visą tą 
vandenį, bet oras buvo nepalan
kus, todėl negalėjo pasiekti sa
vo tikslo.

Ji dažnai sako: kad nors la
voną būtiy suradę, tai žinočiau, 
kur4 jo kapas yra. O dabar vi*- 
sokios mintys mane vargina.

Gaila' jos! A. J. Zig.

aukš
lį i rba

Ta ry-

blio dalyviai, kurie, baigę 
tąją mokyklą, sėkmingai 
liaudies ūkio gamyboje.

Lietuvos Aukščiausios
bos prezidiumo pirmininko pa
vaduotojas M- Junčas-Kučins- 
kas sveikino ansamblio kolek
tyvą su pasiektais laimėjimais 
ir perskaito Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo Įsa
ką dėl Vilniaus Valstybinio 
universiteto liaudies dainų ir 
šokių ansamblio apdovanojimo 
Garbės raštu, o taip pat įteikia 
ansamblio vadovui Bartusevi
čiui “Garbės ženklo” ordiną.

Šiltai sutiko ansamblio daly
viai ir žiūrovai Lietuvos Vals
tybinio dainų ir šokių liaudies 
ansamblio meno vadovą, liau
dies artistą Švedą, kuris pažy
mėjo, kad per trumpą savo gy
vavimo laiką ansamblis pasiekė 
nemažus laimėjimus populiari
nant lietuvių liaudies meną. Di
delis ansamblio pasiekimas yra 
tai, kad kolektyvas ne tik kelia 
meistriškumą, bet praturtinta 
repertuarą kolektyvinės kūry
bos daina. švedas palinkėjo 
kolektyvui ir toliau kelti meist
riškumą, siekti naujų kūrybi
nių laimėjimų, o* baigiantiems 
universitetą, populiarinti liau
dies'kūrybą, organizuoti meni
nę saviveiklą masėse.

Respublikinių liaudies kūry-

Prasideda iškilmingas 
Kruostos hidroelektrinės ati
darymas. Statytojus sveikina 
Kėdainių rajono IlčinkAR ir 
Vėgėlė. Kalbas pasako rfPa-'' 
keltosios velėnos” kolūkio pir
mininkas: Sabauskas, Dotnu
vos rajono K. Požėlos vardo 
kolūkio pirm. Macevičius.-v

Ilgai nenutilo dainos ir mu
zikos garsai Nevėžio pakran
tėse. Kolūkiečiams koncertus 
surengė “Kauno audinių” me
ninės saviveiklos kolektyvas, 
Dotnuvos rajono Kalnaberžės 
septynmetės mokyklos skudu
tininkai. Iki vėlaus vakaro tę
sėsi masinės kolūkiečių vaikš
tynės.

J. Proscevjčius

žuvininkys
te hektarų

Plečiamas žuvų ūkis

MAŽEIKIAI. — ^apaįevo 
vardo žemės ūkio artelės na
riai dėmesį skiria 
tės išvystymui. Į
ploto tvenkinius įleista 8,000 
karpių-metinukų. Be to. atski
ruose tvenkiniuose laikoma 
17 motininių karpių, iš’Aurių 
kasmet papildomas žuvų prie
auglis. Šiais metais <Š 
ūkio kolūkis numato
apie 60 tūkstančių rublių 
jamų.

J. Sadauskas

žuvų 
gauti

pa



ROJUS MI ZARA

Sa^ilicmys prieš 5® mefty
I.

Iš kur, kaip kilo mano gimtojo so
džiaus ar kaimo pavadinimas, aš neži
nau. Nežinojo ir ‘mano tėvas neigi jo 
amžininkai. 0 vardas gražus, — Savi- 
Iiohiįs!...

Niekuo ypatingu Savilionys nepasi
reiškė bendrose Lietuvos žmonių kovose 
už laisvę ir geresni būvį; nedavė jis nei 
(Indelių, garsiu žmonių, kaip tūli kiti kai
mai. O visgi mane kažin kas kniečia 
paipasakoti, kaip mano gimtasis kaimas 
atrodė, prieš 50 metų.

Savilionys stovi 14-ką viorstų i šiaur- 
Vakarus nuo Merkinės ir 7 viorstų at
stume nuo bažnytkiemio Nemunaičio. 
Kaimo laukai lygūs, be didesnių kalve
lių, tačiau derlingos žemės mažai. Pie
vų nedaug.

Palei kaimą nėra jokios didesnės upės, 
nei ežero. Miškai atokiai —7 vienas dva
ro, kitas kazionas — stovi nuo kaimo. 
Malkų visuomet nelengva gauti.

Paskvrur kiemu Savilionyse tuomet 
ihuvo iš viso 17-ka; kiek buvo gyventojų, 
nebeatmenu.

Penkiolika triobų buvo su kaminais, 
gi dvi—dūminės,— jų sieųos pajuodu
sios, kaip anglis, tik cymos prūsokų jas 
margindavo.

Iš 17-kos “ūkininkų” tik keturi buvo 
turtingesni; apie šeši “gyveno geriau”, o 
likusieji—biedniokai.

Tik du ūkininkai samdė mergas, pie
menis ir pusbernius, o kiti visi savo že
melę apdirbo patys su šeimomis.

Žemė buvo padalinta pagal šniūrus 
arba tfežus, — tik vėliau kaimas išėjo į 
vūjnsėnžius, “ant kolonijų.”

2emę dirbo mediniais arklais ir medi
nėmis akėčiomis net ir turtingesnieji.

Savilioniškiai buvo teisingi žmonės: 
mano atmintyje neįvyko ten jokių vagys
čių; nebuvo nei gaisro. Tiesa, “atėjęs Į 
žentus” iš kito kaimo tūlas unksvotas 
bandė kai kada vogsi i net i, bet porą kar
tų sugautas, liovėsi.

“Vargas šakojo, vargas lapojo, vargas 
vartuose žydėjo” pas gerą dalį savilio- 
niškių. Veik kiekvieną pavasarėlį eilei 
“ūkininkų” pritrūkdavo pašaro, pritrūk
davo duonelės kasdieninės.

Nenaujiena savilioniškiams bieclnio-’ 
kams buvo į rupiai girnomis sumaltus 
rugius įmaišyti gerą dožą grikių lukštų 
arba pelų. Valgiau aš tos duonelės!

Tiesiog iš bado nemirė nei vienas žmo
gus, bet dėl stokos maisto, dėl nedaval- 
gymo, dėl stokos higienos ir medikalinės 
priežiūros mirtingumas buvo labai dide
lis. Man geriausioje žinomoje šeimoje 
nyrė šeši vaikai, nesulaukę 10 metų, vie
nas nesulaukęs 20 metų. Mano atmin
tyje mūsų sodžiuje apie 8 jauni vaikai 
mirė nuo rauplių.

Nors žmonių mirtingumas buvo dide
lis, iačiau pasitaikydavo tūliems sulauk
ti apie 80 metų amžiaus.

Mūsų kaiminystėje gyveno turtingiau
sia šeima, kurioje buvo labai sena, su
vargusi senelė. Dažnai senis šeiminin
kas sakydavo jai:

—Tu jau aik sau pas Dzievulį,—ty in 
dangų; tu mums čia nereikalinga.

—Nenoriu, Jokubuli, nenoriu aic pas 
Dzievulį; dar noriu pagyveno ant grieš- 
nos žemelės,—verkšlendama atsakydavo 
senelė.

Neužilgo senelė nuėjo “pas Dzievulį.” 
Šermenyse mano tėvas su dėde Juozu su
giedojo keletą šventų giesmelių ir “am
žinų acilsį,” ir senelės palaikai buvo iš
vežti, niekam gaidžio ašaros neišliejant.

Po poros ar trejeto metų tas pats Jo- 
kubulis sunkiai susirgo ir jį jo marti iš
metė iš namų; senis gulėjo keletą savai
čių ant pečiaus dūminėje pirkioje, pri- 
Wf*5usi tįsioje pačiam biedniausiam Savi- 
lionių gyventojui Mačiui . . .

Mjįsa tai mums, vaikams, padarė links
mo juoko.

Gydytojo mūsų kaimas nematė,— jei 
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susirgdavo suaugęs žmogus, tai jam par
veždavo kunigą, o mažamečiui — nieko. 
Protarpiais buvo gydytojas Merkinėje, 
bet tik protarpiais. Atmenu, du iš mū
sų sodžiaus ligoniai buvo nuvežti pas gy
dytoją į Alytų; api-e tai plačiai visi kal
bėjo, kaip apie nepaprastą įvykį.

Niekas niekad nežinojo, nuo ko, kokia 
liga kuris mirė, apart tų, kurie sirgo 
rauplėmis.

Kai žmogus numirdavo, nežiūrint, kad 
ir labai biednoje šeimoje, kur nebuvo jo
kio lentgalio grabui sukalti, tai kiti, tur
tingesnieji, paskolindavo grabui lentų. 
Nei vieno mirusiojo mano atmintyje be 
grabo į žemę neapkasė.

Nei pas vieną savilioniškį trioboje ne
buvo medinių grindų. Tik keletas turė
jo namus “ant dviejų galų,” su “sekly
čiomis,” kuriose buvo suversti visokie 
palaikai, apnešti dulkių.

Pas kiekvieną vištos buvo trioboje po 
pečiumi. Kiti žiemavoti per šalčius per
keldavo į triobą avis, — po tris, po ke
turias, kiek kas jų turėjo. Avių perkė
limas į triobą reiškė: jų išgelbėjimą nuo 
sušalimo ir suteikimą daugiau šilumos 
trioboje.

Per šalčius, žiemą, kiaulės (arba kiau
lė) taipgi būdavo pakviestos jei ne į trio
bą, tai į priemenę ėdalo ėsti.

Perkritusi-as karves pavasarį neretai 
tūliems tekdavo iš tvarto nešte išnešti.

Savilioniškiai buvo lyg ir fatalistai, 
nepaisantieji, kas bus toliau. “Kai]) 
Džiovas duos taip bus...” Tam, kuris ne
laukdavo “gromatos iš Amerikos,” nesi
matė vilties kada nors prasisiekti.

Vieninteliai “uždarbiai” buvo Mak- 
niūnų dvare,— arti trijų viorstų atstu
me nuo kaimo. Žiemą ten vyrui už die
nos darbą mokėdavo po 10—15 kapeikų 
(su savo valgiu), vasarą—po 30 kapei
kų, o kai kada ir daugiau.

Kaimiečiai buvo nuolankūs: bučiuoda
vo rankon tiek kunigui, tiek dvarponiui, 
— net ir valsčiaus raštininkui, kurio, iš 
tikrųjų, jie buvo samdytojai.

Ką savilioniškiai valgydavo?
Pusryčiams, kuriuos jie vadino “abie- 

da,” turėdavo dviejų rūšių sriubas: ko
pūstų bei barščių (rūgštis) ir buizos, 
kruopų, žirnių arba lysių (prėskas) 
sriubą. Sekmadieniais ii’ ketvirtadie
niais gaudavo užkąsti mėsos, bet ne vi
sada ir ne visi. Tiesa, pasitaikydavo pas 
kai kuriuos matyti mėsą ant stalo ir pir
madieniais ir antradieniais. t

Pietums — likusioji nuo pusryčių ko
pūstų bei burokų sriuba. (Vasarą, kai 
būdavo daugiau pieno, tai — pieniškas 
valgis pietums: “kaladninkas” ar jam 
panašus maišalas.) Vakarienei—bulvi
nė košė su spirgais, arba su pienu, bei 
čielos skustos bulvės.

Trečiadieniais ir šeštadieniais — tik 
pieniškos dienos, o penktadieniais — nei 
pieno nei mėsos.

Gavėnia buvo visuomet “sausa,” be 
mėsos ir be pieno. Kai kada tūli nusi
pirkdavo silkę ar kitą; kiti nusipirkdavo 
kanapių, aguonų bei sėmenų aliejaus 
kvortą kitą. Daug padėjo savilioniš
kiams lyšiai, kurie atstodavo mėsą.

♦

Žmuidzinavičiaus “Nemunas”

Cukraus visuomet stokavo, tai nema
žas skaičius mūsų žmonių naudojo sa
chariną, — “vistiek saldu.”

Nieks pas mus nežinojo, kad mėsą,— 
lašinius ir kumpius,—reikia įdūminti, 
įrūkyti, “išvendzinci.” Užteko tik sūdy
mo. Todėl vasarą, (kurie turėjo išsilaikę 
lašinių, juos kirmėlės užpuldavo, ypa
tingai storesniuosius lašinius, kumpius 
bei skilandžius (“kindzius”).

Apie vaisių prezervaciją žiemai niekas 
nežinojo. Be to, vaisių daug ir nebuvo, 
nes amaras (kirmėlės) užpuldavo obelis 
ir grasias ir jų vaisius ėsdavo,—žmo
nės nežinojo priemonių juos apsaugoti. 
Išlikdavo sveikos tik šermukšnių uogos, 
bet jos būdavo perdaug rūgščios.

Grybų savilioniškiai mažai prisigry
baudavo, nes jie nebuvo baravykų au
gimo ruožte, kaip Pigagos, Samūniškės 
bei kiti Dzūkijos kaimai, — sakysime, 
Marcinkonys.

O vistik, sulaukus vasaros, kiekvienas 
“živindavosi” lengviau, nes sugaudavo ir 
daržovių ir vaisių, o kai kada pasigau
davo iš balų ir žuvų.

Ruduo būdavo lengviausias, kadangi 
.ne vienas avelę pasipjaudavo: buvo mė
sos ir kailių kailiniams, taip reikalin
giems žiemos metu.

Dėl politinių veiksmų caro valdžia bu
vo areštavusi tik vieną savilioniškį stu
dentą, Juozą Jurgaitį, kuris vėliau atvy
ko į Ameriką, bet apie kiųą nesu nieko 
girdėjęs.

Iš 17-kos “ūkininkų” tik keturi buvo 
“gramotni,” mokėjo šiek tiek rašyti. 
Skaityti mokėjo, rodosi, septyni. Iš mo
terų skaityti, berods, galėjo.tik dvi, o 
rašyti — nei viena.

Savilioniškiai nebuvo perdaug žmonės 
poteringi. Nors kunigams rankas bu
čiavo, tačiau į juos dažnai skeptiškai pa
žvelgdavo. Davatkų buvo gal trys ar ke
turios.

Ar jie girtavo?
Ne! Daug savilioniškių 1900 metais 

buvo priėmę pusblaivybę: ragauti alaus, 
bet niekad gyvenime neliesti arielkos. O 
gal ji-e ir būtų ją lietę, jei būtų turėję iš
tekliaus.

Bačkelė alaus mūsų kaimą tepasiek
davo tik kieno nors sutuoktuvių proga. 
Na, kai kada išgerdavo po stiklą, nuvy
kę į, Merkinę ar Nemunaicį.

Pyrago išsikepdavo tik Velykoms.
Revoliucinis lietuviškas žodis Savilio- 

nių nepasiekdavo, neskaitant vienos ki
tos brošiūraitės, gautos iš Amerikos.

Lietuviškų laikraščių, retkarčiais, ma
tydavome tik amerikinių. Nebuvo pasie
kę mūsų kaimą nei Šliupo “Lietuviškasis 
Balsas’”, nei Kudirkos-Višinskio “Var
pas”, neigi londoniškis “Darbininkų- 
Balsas.” Nepasiekė mūsų kaimo.nęikle^- 
r i kai ų span (Ja,' leistą . Voki ętįj$je, ga j Y
dėl to, kad ,mūšų p'ąrapajp^įkl^lfo^ąįfeuvdu 
pro-lenkiškas.

Žodžiu, Savilionys skendo ne tik eko
nominiame skurde, o ir dvasiniame.

Tai buvo, paprastai tariant, prakeik
tai sunkus gyvenimas!

' II.
Pažinojau savo kaimą kiaurai. Pažin

ti jį man padėjo tas faktas, kad per ke
letą žiemų buvąu daraktorius.

Tikrai neatmenu metų, kuriais aš pra
dėjau daraktoriauti, bet žinau, "kad bu
vau dar mažas vaikas.

Mano tėvas, daraktoriavęs mūsų kai
me, pradėjo prarasti klausą-girdėjimą, 
tai jis vieną žiemą ir įpiršo mane savo 
vieton.

Iš pradžių veik visi mano “studentai”

TIPIŠKAS DZŪKIJOS PUŠYNĖLIS
Dzūkijoje gimusio dailininko Žmuidzinavičiaus kūrinys

Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo naujienos

Busimųjų dajlinjnkų kūrinių 
paroda

KAUNAS. — Dailės viduri
nėje mokykloje atidaryta tra
dicinė šios mokyklos auklėti
nių darbų paroda, čia ekspo
nuojama apie 500 piešinių, 
akvarelių, tapybos, skulptūros 
bei grafikos darbų, žymią, vie
tą parodoje užima diploman
tų darbai. Jdomūs savo tema
tika moksleivių Kopustinskai- 
tės kompozicija ‘“Pionierių 
iškyla,” Markausko darbas 
“Olego Koševajaus tardy
mas.” Šimkaus peizažų etiu
dai ir daugelis kitų.

buvo už mane vyresni ir didesni, tai sun
ku man buvo juos suvaldyti: atsisaky
davo klausyti. Vaikų tėvai ragindavo 
mane sukti ausis tiems, kurie neklauso; 
net ir bizūną buvo įtaisę , ir paklupdyti 
vaikus ragindavo. Bet vis tai nebuvo 
lengvas uždavinys. Juk sekmadieniais 
kartu su tais pačiais savo “studentais” 
bėgiodavau, rogutėmis važinėdavau, ant 
ledo čiužinėdavau, — jie buvo m ano 
draugai, kaip gi juos bausti už tai, kad 
neišmoksta lekcijos?! Pagaliau, koks gi 
jau ten ir galėjo būti baudimas didesnių 
ir vyresnių už save?! r

Atmenu, vienas mano “studentų”, jau 
gerokai suaugęs, kai neišmokdavo už
duotos lekcijos (jis nebuvo gabus ir bu
vo prie tinginio), tai savanoriškai atkiš
davo savo ausį man, kad sukčiau ją! Jis 
žinojo, jog nesopės.

Iš 17-kos kiemų mano “klasėje” vi
suomet buvo nemažiau 10-ties vaikų. Tai 
parodo, kaip savilioniškiai troško įdiegti 
savo vaikams kiek tiek šviesos!

Mokymo sistema buvo tokia: vieną sa
vaitę pas vieną vaiką, kitą pas antrą, 
trečią pas trečią. Jei pasitaikydavo iš tos 
pačios triobos du “studentai,” tai , ten 
tekdavo būti dvi savaites.

Vaikai susėda aplink stalą, o darakto
rius sėdi prie vieno kampo. Užduoda jis 
lekciją vienam, pastarasis slenka tolyn, 
o daraktorius ima naują, išklauso jo lek
cijos, ir šis vėl slenka tolyn, ir tt. Vai
kai, taip sakant, perpetualiai, be palio
vos, sukosi ir sukosi aplink stalą.

O disciplina visgi būdavo: vaikas ne
turėjo tiesos išeiti laukan, neatsiklausęs 
daraktoriaus.

Kiek man mokėdavo už daraktoravimą, 
neatsimenu. Tėvas dėl to susitardavo ir 
jis paimdavo “algą”. Rodosi, tris-ketu
ris rublius už žiemą jis gaudavo.

Bet tekdavo ir man: kiekvieną ketvir
tadienį vaikai atnešdavo po kapeiką, o 
kąi kurie ir po dvi. O kai “studentas” 
“pereina” elementorių ir pradeda moky
tis maldaknygę, tuomet man tekdavo net 
penkios kapeikos. Kai “pereina” malda
knygę, taipgi penkios!

Pamokos tęsdavosi per penkias dienas 
savaitėje. Kasdien mokydavosi nuo ryto 
iki sutemos; prie lempos šviesos pamokų 
niekad nebūdavo.

Tik kartą buvo užpuolęs žandaras, bet 
tūli vaikai spėjo išbėgioti, kiti į skiepą, 
kamaroje, įsmukti, kiti sulysti po pe
čiumi pas vištas; elementorius ir knygas 
spėjome suslėpti pirmiau negu jis atėjo. 
Nieko ypatinga neradęs, žandaras išvy
ko savais keliais.

• Mokytis ir mokyti buvo begalo sunku 
dėl ankštumo.
'.Pasitaikydavo, taip,, kad laike pamokų, 

„alkanos, 'kampe atitvertos, avys, įsteriš- 
■ ital-bliovė;;. vistasvpo įpečiųm kudakino, 
;’ki^uiesfAešdamoš krūpsėdavo, spiegdavo, 
ir ten pat vaikai aplink stalą sukdamie
si, mokėsi savo lekcijas, o daraktorius 
varė juos per šerengą, klausydamas jų 
lekcijų. .. ' x

Tas baisus triukšmas, ta nežmoniška 
disharmonija tarytum buvo bendras — 
žmonių, gyvulių ir paukščių — garsus 
protestas prieš baisų skurdą, prieš prie
spaudą, prieš vargą, kuriame teko mū
sų žmonėms gyventi ir siekfis apšvietos.

O visgi net ir tokiose sąlygose savilio
niškiai įvertino apšvietą. Kiekvienas jų 
stengėsi savo vaikus pramokyti, kad ga
lėtų paskaityti ir savo Vardą ir pavardę 
pasirašyti.

Iš mano kartos žmonių berods tik vie- 
(Tąsa 4—tame puslap.)

Kauno aukštosiose mokyklose

KAUNAS. — Kiekvienais 
metais Kauno Politechnikos, 
Medicinos institutai, žemės ū- 
kio, Veterinarijos akademi
jos išleidžia vis daugiau auk
štai kvalifikuotų inžinierių, 
gydytojų, agronomų, zootech
nikų ir kitų specialistų liau
dies ūkiui. Vien tik žemės ū- 
kio akademija pokario metais 
išleido apie 1300 žemės ūkio 
specialistui. Daugiau kaip 
1000 inžinierių per pastaruo
sius trejus metus davė Kauno 
Politechnikos institutas, šim
tus gydytojų paruošė Medici
nos institutas.

Šiuo metu Kauno aukšto
siose mokyklose vyksta diplo
mų gynimas, valstybiniai eg
zaminai. Daugiau kaip 300 
busimųjų inžinierių gina di
plominius darbus Politechni
kos institute. Labai gerai ap
gynė savo diplominius darbus 
mechanikos fakulteto studen
tai Majauskas, Sakalauskas, 
Peras ir kiti.

Apie 230 agronomų, inži
nierių. ekonomistų, 'meliora
torių, žemėtvarkininkų, me- 
chlpinizatorių šiemet baigia 
Lietuvos žemės ūkio akade
miją. Dalis iš jų jau išlaikė 
valstybinius egzaminus, gavo 
diplomus ir išvyko darbui 
pask.yrimo vietas.

Sėkmingai šiemet vyksta 
egzmaminai Medicinos insti
tute. Instituto direktoriaus 
pavaduotojas, medicinos mok
slų kandidatas J. Jaržems'kad 
pasakoja:
— Daugiau kaip „šimtas chi

rurgų. stomatologų ir kitų 
specialybių gydytojų šiemet 
išleidžia mūsų institutas. Eile 
studentų, kaip Radavičius, Ži- 
gelis, čekauskaitė ir daugelis 
kitų, valstybinių egzaminų 
metu parodo, kad giliai įsisa
vino žinias ir pasiruošę būti 
gerais medeinos srities specia
listais.
Mokyklų paruošimas nau
jiems mokslo metams

VIEVIS. — Rajono mokyk
los ruošiasi naujiems mokslo, 
’netams. Remontuojamos mo
kyklų patalpos, ruošiamas 
kuras, šiame darbe didelę pa
galbą teikia kolūkiečiai.

Sparčiais tempais remon
tuojamos žebertonių septyn
metė ir Vievio vidurinė mo
kyklos, Mergiškių, žikorių, 
Kazokiškių septynmetės mo
kyklos jau pilnutinai apsirū
pino kuru. ‘ •

Baigiamos statyti naujos 
patalpos Dainavos, Jagelonių 
septynmetėms mokykloms “ ir 
JakubiŠkio pradinei mokyklai.

Darbui į rajono mokyklas 
atvyko 14 jaunų mokytojų, 
baigusių Naujosios Vilnios 
mokytojų institutą. Vilniaus 
Valstybinį universitetą ir pe
dagoginį institutą, Kauno ir 
Trakų pedagogines mokyklas-

Naujaisiais mokslo metais 
rajone veiks 2 vidurinės, 14 
septynmečių ir 33 pradinės 
mokyklos, o taip pat viena vi
durinė darbininkų jaunimo 
mokykla ir dvi septynmetės 
kaimo jaunimo mokyklos. Jo- 
f-e dirbs daugiau1 kaip 200 
mokytojų.



i

Savilionys prieš 50 mėty
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

nas savilioniškis buvo analfabetas.
Iš visų, buvusiųjų mano “studentų,” 

man žinomų, yra‘vienas inžinierius, vie
nas patapo katalikų kunigu, vienas, pir
mojo pasaulinio karo metu buvo įstojęs 
I Petrapilio universitetą, bet nežinau 
“ant ko jis išėjo.” Bene keliolika buvu
sių mano studentų atvyko į Ameriką; 
tūli jų jau mirė.

Valdinę pradžios mokyklą Merkinėje 
telankė tik keletas mūsų kaimo vaikų. 
Vėliau Makniunų dvare buvo įkurta 
mokykla, kurioje nemokamai buvo mo- 
koipi aplinkinių kaimų vaikai, bet ją ne
užilgo carinė valdžia uždarė.

Smagu priminti ir tai, kad savilioniš- 
kiai bandė mokyti ir savo dukreles taip 
lygiai, kaip ir sūnelius.

Kas jiems įkvėpė tą mintį, kas užkrė
tė juos noru pramokyfi savo vaikus, pa
daryti juos “gramotnais”, aš nežinau. 
Vieną žinau, jog tai ne klebono nuopel
nas. Merkinės klebonas tokiais reika
lais, kaip apšvietus skleidimas, mokytis, 
prieš 50 metų neužsiimdinėjo.

Tik vėliau, prieš apie 40 metų, į Ne- 
munaicį atkeltas kun. Baltuška pradėjo 
šiek tiek akstinti žmones į apšvietą, bet 
mūšų sodžius nepriklausė Nemunaičio 
parapijai, tad su Baltuška jokių arti
mesniu ryšiu nebuvo.

TU.
• Buvo dar ir kita priemonė, kurios da
bar mes nenaudojame. Ta priemonė, — 
garsus skaitymas knygų kitiems žmo
nėms.

Neseniai aš rašiau Laisvėje, kad ma
no tėvas dažnai skaitydavo susirinku- 

' siems žmonėms knygas bei laikraščius. 
Mano dėdė Juozas taipgi turėjo gerą bal
są ir mokęjo garsiai skaityti; kai kurie 

; mano vyresnieji broliai (kuriems, tiesa, 
’ mažai teko mūsų sodžiuje gyventi, nes 
jie daugiausiai “slūžydavo” kituose kai
muose pas buožes) taipgi mėgdavo ir 
mokėdavo garsiai skaityti.

Man berods teko daugiausia savilio- 
niškiams knygų skaityti.

Rudens bei žiemos vakarai ilgi, ,nuo- 
. bodus, įkirūs. Kai tik sugriebdavau 
v kur nors naują knygelę pirmiausiai pats 
ją keletą kartų perskaitydavau, o po to 
skaitydavau kitiems, nes tūli savilioniš- 
kiai prašyte prašė “Ateik pas mus, pa- 

i čitok, o mes paklausysime.”
Aš tikrai neatmenu, kas parašė ir kas 

lietuvių kalbon išvertė nedidelį apsaky
mą, pavadintą “Auštant”. Tai buvo ap
sakymas apie tai, kaip bulgarai kovojo 

-už savo laisvę, kaip jie kovojo prieš tur- 
«kus.

Ne viena motina, sėdėdama prie rate-x 
lio, verpdama, išklausiusi apsakymo, at-

• sidusdavo ir tardavo:
» — Tai, kad mano sūnelis būtų toks,
■ kaip Stojanas!...

Stojanas — apsakymo didvyris.
Tą apsakymą tūlose pirkiose garsiai 

skaičiau po keletą kartų.
Šeimininkė sau verpia, šeimininkas 

vyžas pina ar virves veja ir atidžiai 
klausosi. Klausė ir kiti šeimų nariai,— 
vaikai.

Patiko savilioniškiams ir Marijos Ra
dzevičiūtės apysakos: “Žemės dulkė,” 
“Dievaitis.” (Ši rašytoja—lenkų kil- • 
mes, bet -Žemaitijoje gyvenusi, prieš 10 
metų mirė Varšavoje sulaukusi 80 metų 
amžiaus. Ji rašė lenkiškai. Kas tuomet 
buvo išvertęs jos apysakas į lietuvių kal
bą, neatmenu.)

Sužavėjo klausytojus ir (berods) 
šventmikio parašytas apsakymas “Smer- 
tis.” Tai bedieviškas apsakymas, i Tik 
daug vėliau, atvykęs Amerikon, sužino
jau, kad jo autorius buvo Dr. S. Matu
laitis.

Nepasisekimą turėjau tik su viena 
knyga. Kaip nors mūsų pirkią pasiekė 
Henriko Sinkevičiau^ apysakos “Križio- 
kaj” (“Kryžiuočiai”) antroji dalis, to
mai TH, IV ir V. Tą knygą vertė Jonas 
B. Smelstorius, o išleido Bočkauskas 
Mahanojuje.

Vertimas labai prastas, bet vyriausia 
bėda buvo ne tame. Bėda buvo tame, 
kad knyga buvo be pradžios ir todėl ne
suprantama. Kiek buvo dėta pastangų 
ją garsiai skaityti ir vis be pasėkų!

Su tais skaitymais bedu buvo ir kito
kių. Ne visi savilioniškiai turėjo už
tenkamai kerosino lempai. Pavakarojus 
ilgiau, žiūrėk, šeimininkė jau ir klausia: 
ar užteks rytojaus vakarui kerosino? O 
tai reiškė,-kad buvo pasakymas: eik na
mo. Kerosinas brangus, žmonės biedni.

Prie balanos skaitymas buvo labai ne
dėkingas. Gerai, jei šeimininkas buvo 
sugabus ir mokėdavo balaną gerai- at
skelti, išdžiovinti,—ji gan gražiai švies
davo, o jei balana bet kaip atskelta, ne- 
neišdžiovinta, ji gesdavo, reikėdavo deg
tukus eikvoti,—degtukai taipgi bran
gūs; reikėjo juos “šėnavoti.”

IV.
Sunkūs ir tamsūs buvo tie laikai. Kaip 

šiandien pagalvoju, gyvenimas Savilio- 
nyse, kuriuose gimiau iip vaikystės die
nas praleidau, buvo baisus mums vi
siems.

Tačiau Savilionys nebuvo paskutiniai, 
— kiti mūsų apylinkėje kaimai niekuo 
geresniu nepasižymėjo.

Prieš metus ar dvejus laiko mačiau 
savo gimtojo kaimo vardą Vilniaus 
spaudoje.

Arklas, medinės akėčios, balana ten, 
kaip ir visoje Lietuvoje — praeities da
lykas. Žnionės kuria naują, laiminges
nį ir gražesnį gyvenimą, apie kurį prieš 
50 metų mano amžininkai ne nepagal
vojo.

PASTABOS
Flinte, Michigane,' 

tomobilių pramonės 
dyje, reakciniai chuliganai 
sunkiai sumušė iš darbo ei
nančius kelius darbininkus, 

* kuriuos anksčiau kongresi-

au- • joje. Bet dar tragiškiau 
šir- i yra, kad unijos vadovybė, 

Reutheriai ir jam panašūs, 
kurie turėtų, gerai atsiminti 
tuos organizavimo -laikus, 
kuomet kairiečiai' ir

galės industrializuotis, mo- 
dernizuotis, tapti galin
giausia šalimi pasaulyje..

nis komitetas buvo ap-- veikė ranka rankon, 
• kaltinęs esant komunistais. I bar negina užpultųjų.

• Tie darbininkai, seni au- 
.to-darbininkų unijos orga- 

. ;iiizavimo veteranai, buvo 
.sumušti prie pat fabriko 
.‘•vartų, ir mažai kas juos 
Užstojo.

* Sumuštieji ne bailiai, — 
ir būti užpultiems jiems 
ne naujas dalykas, nes jie 
perėjo auto-unijos organi
zavimo laikotarpį .apie 20 

. . metų atgal, kuomet Fordo 
'•ir kitų fabrikantų mušei
kos buvo ginkluoti kaip tik- 
‘.rose armijose, ir prieš uni- 
jistus nesigailėjo jokių 
-ginklų, — nuo paprastų laz- 
>dų ir kumšties iki kulko
svaidžių ir ašarinių dujų.

Bet kas tragiška dabąr- 
'tiniame atsitikime, tai, kad 
mušeikos patys yra neva 
junijistai, UAW nariai. Na,
Chuliganų - reakcininkų ga- 

'■ :li visur atsirasti, net uni

ROCHESTER, N. Y. ’
Iš Gedemino Draugystės nau
jo namo atidarymo birželio 
19 dieną.

Tai neapsakomai gerai pa
vyko. Gedemino' Draugyste 
niekad pirmiau nebuvo ma
čiusi ir girdėjusi tokio žmonių 
užjautimo ir atsilankymo vi
sokių tautų žmonių, šeštą va
landą jau buvo pilnas namas 
ir kiemas. Vakarienę valgė 
virš 600. Kiti atėjo tik pasi
šokti. Buvo apie tūkstantis 
žmonių.

Gerai, kad nelijo, tai Jmvo 
išneštos kėdės Į lauką prie sa
lės, svečiams laukiantiems 
kakinos dėl vakarienės su
sėsti. ’ r,?n'iVi

Prieš vakarienę Geo.^šve
das atidarė sueigą. Prataręs 
kelis atidarymo žodžius, pri
statė to vakaro vedėju a d v. 
S. Atlas, kuris gražiai apsa
kė apie Gedemino nuveiktus 
darbus. Buvo valdininku iš , € 
valstijos, apskrities ir miesto 
įstaigų: teisėjas, valstijos še
rifas, architektas ir advoka
tas, kurių pavardžių negalė
jau sužinoti. Visi viršininkai 
buvo pakviesti pakalbėti po 
kelis žodžius. Visi gražiai iš
sireiškė, kad Gedemino Drau
gystė yra pavyzdinga ir garbė 
visiems šios organizacijos na
riams už jų darbštumą ir su
gebėjimą dirbti vienybėje

Buvo svečių atvažiavę iš 
Kanados: J Šinkūnas su visa 
šeimyna, K. Kilikevičia su 
žmona, Petraitienė,- P. Skuja. 
Kitų pavardžių nesužinojau. 
Viso buvo keturiais automobi
liais.

Iš Chicagos atvyko J. J. 
Stančikai ir P- Dauderis; iš 
Clevelando — P. Boika; iš 
Binghamtono — J. K. Nava
linskai, P. Jasilionienė, Ka
minskai, Kereiliai, Kazlaus
kai, A. Dzidulienė, Maldaikis, 
gal ir dar kas. Per tokią dau- 
,gybę žmonių negalėjau visus 
susitikti nei pavardes sužino
ti/

Gėlių prisiuntė Dirsiai, kurie 
užlaiko restauraną; J. Janinas, 
Sūnų ir J Dukterų Draugystė, 
Smiths Florist, Royce Electric 
Co., - Vyrų Politiškas Klubas, 

| Nowach, kuris pastatė tą na
mą; Boncke Ins.-General Sup- 

' ply.

Pinigais sveikino LDS 11 kp. 
$10, Vyrų Klubas $10, S. Sas- 
na iš Brooklyno $5.

Gedemino Draugystės narės 
moterys ir Moterų Klubo na
rės nupirko svetainės langams 
papuošalus (drapes) ; D.. Val- 
tienė — Amerikos vėliavą.

Visi jaunuoliai dirbo pasi
šventusiai. Jie išmazgojo ir įš
ventino senąją salę. Visi dirbo 
be mokesties.

Baliaus komisija buvo G. 
švedas, P. žirgulis, J. Evans, 
L. Bekešienė. Maistą ir gėri
mus supirko jaunoji Valtienė.

Virėjomis dirbo Ona Bachiu- 
lienė, N. Švedienė, Shukienė, 
A. Baro nienė, Malkaitienė, 
Zlatkienė, Bekis. Į stalus ne
šėjų pavardžių nespėjau*, suži
noti, dirbo visos jaunos mote
rys, Gedemino D-jos narės.

Už baro dirbo du Baroniukai, 
Blažis, jaunoji Valtienė, Gude- 
ievičia, J. Vilkelis, Krikščiūnas, 
Bazarienė ir gal kai kurie kiti.

Dar daug darbininkų nega
lėjau pamatyti, kaip kad nega
lėjau pamatyti visų svečių, su 
jais pasikalbėti, pavardes su
žinoti. Nežiūrint gerų norų 
visus pamatyti, sužinoti, atžy
mėti nespėjau to padaryti dėl 
daugumo svieto ir dėl to, kad 
ir pati turėjau kitą darbą.- Ma
lonėkite man atleisti.

Sekmadienį vėl buvo surengti 
pietūs, išleistuvės svečiams, jie 
veltui pavaišinti. Rinkta au
kos Liaudies Balsui, pagerbi
mui kanadiečių užvjų malonų 
atsilankymą. Surinkta apie 30 
dolerių.- Su svečiais visi malo
niai atsisveikinome, linkėdami 

i vieni kitiems viso gero. Taip 
užbaigėm 3 dienų triukšmą.

Korespondentė

Kauno jaunimo mokyklose

116-oje ^respublikos kaimo 
jaunimo mokyklų pasibaigė 
mokslo metai. Tose mokyklo
se šiais metais mokėsi apie 
8,000 jaunų kolūkiečių ir že
mes ūkio mechanizatorių. 
Septynfhečio mokslo baigimo 
liudijimus gavo 800 jaunuolių 
ir merginų — 200 daugiau, 
negu pernai.

E.

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

LAISVES SPAUSTUVE DARO 
BIZNIERIAM KALENDORIUS

----------------J----------------------------------- -——

Labai Naudingos Knygos
Parduodamos Nužemintam Kainoin A

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
I ,

Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, pus
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c. j'

(

Žmogus ir Mašina >
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

POEZIJA

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, 
DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliauš Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavejanti poe
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Kelias į Laimę *
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapiu 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.‘

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninių gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vos už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis t
*—7" '• ■■ ■ 1 ' A \ .

Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai vai p 
gelbėtis pasireiškus kokioms .paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būtijaunam NeLir Senatvėje
Patarimai senyviems Kjiumėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis,(Kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. 
J. Kaskiaučius, puslapių 62. kaina 50c (nėra nuolaidos).

i

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel- 
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr.- J. J. Kaškiau
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

BIZNIERIAI — duokite savo kostumeriams ap
skritų metų atmintiną dovaną — GRAŽŲ KA
LENDORIŲ. Tai naudingiausias daiktas kos- 
tumeriui ir biznieriuiŽodis “Indokinija” grei- 

laiku išeis iš apyvartos.
Starobinas, Amerikos 

žurnalistas, kuris neseniai 
lankėsi toje šalyje, savo 
įspūdžių knygoje tarp kitko 
sako, kad šis užvardinimas 

1 pačių gyventojų nekenčia
me- I mas kaip francūzų užmes-

kiti 
da-

Iki šių metų Kinija 
kad neturėjo tikro cenzo, 
tai yra,’ jos gyventojų skai
čius niekad ^ebuvo nusta
tytas. Buvo špėjama,
kad ji turi nuo keturių iki 
penkių šimtų milijonų gy
ventojų. Vieni vartojo 
skaičių ‘400,000,000, kiti — 
500,000,000, treti kokį nors 
tarp šių dviejų.
< Dabar pravestas cenzas. 
Ir pasirodo, kad didžioji Ki
nija turi net virš 600 mili- 
įemų gyventojų! Kitais žo
džiais, ji gyventojais tris 
kartus didesnė už Sovietų 
Sąjungą, kuri pati yra mil
žinas, arti keturius kartus 
didesnė už Amerikos Jung
tines Valstybes!

Nestebėtina, kad kapita
listinis pasaulis taip bijo
tes. didžios jėgos. Per ke
lius dešimtmečius Kinija

tu

tas. Ta visa teritorija, 
kurią dabar žinome kaip 
“Indokinija”, faktinai yra 
trys savaimingos atskiros
šalys, su savo savaimingo
mis kalbomis, kultūromis 
ir tradicijomis.

Didžiausia yra Vietna
mas. Kitos dvi yra Kambo- 
dija, kuri netrukus taps 
žinoma pasaulyje kaip 
Khmer, ir Laos, kuri taps 
žinoma kaip Lao.

“Indokinija” bus pamirš
ta, kaip dabar yra pamirš
ta “Austro - Vengrija” ir 
panašūs sintetiniai pada
riniai.

R. B.

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

4 pusi. Laisvė (Liberty) ŠeŠtad., Liepos (July; 3, 1954 šaulio.

Kalendorius bizniui yra puikiausias pasiskelbi- 
mas, nes jis kasdiena kabo ant sienos šeimai 
prieš akft, kasdiena skaitomas jūsų vardas, ant
rašas ir telefonas. Ne tik jūsų kostumeriai, bet 
ir jų svečiai peb kalendorių susipažįsta su jū- - 
sų bizniu

Iš anksto užsisakykite kalendorius sekantiems 
metams. Dabar laikas užsisakyti dabar gausite 
geriausią pasirinkimą paveikslų ir į laiką — 
PRIEŠ KALĖDAS — bus išpildytas jūsų užsa- 

' kymas 
/

Laisvės spaustuvė tinkamai patarnaus jums ka
lendorių reikalu, nes Laisvės spaustuvė turi di
delį pasirinkimą gražių paveikslų kalendoriams. 
Jūs turite pamatyti tuos paveikslus, kad įvertin
ti jų gražumą

•

/

Parašykite ar patelefonuokite Laisvei, o Laisvės 
atstovas greit pribus pas jumis su sampalais. 
Jus stebins turiningas pasirinkimas iš Laisvės 
sampalų paveikslų bei vaizdų kalendoriams

Prašome be atidėliojimo kreiptis:
LAISVE

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
Telefonas Virginia 9-1827 z



Jūrininko Pasako j imas
.4. Navikovas-Pribojus

W (T:jsa)
i Jaugiau kaip valanda gėrėjausi.
Pabaigę prie mikroskopo, visi trys 

pusbonkiuką degtinėlės išdažėme, surin
ku, dešrele užkandome ir išsiskyrėme 
draugais.

Dabar atrodo, tartum visa tai sapne 
mačiau.

Ir kokių žmonių esama pasaulyje! Pa
vyzdžiui, Vasilijus Ivanovičius. Į profe
sorius ruošiasi; jau studentai geras ma
kaules turi, jis juos mokys. Tai reikia 
truputi žinoti. Bet su manimi elgėsi taip 
paprastai, lyg draugas. Štai...

Visą žiemą aš praleidau įguloje. Lais
vu laiku domėjaus knygomis. Norėjau 
prisimušti prie tikro gyvenimo suprati
mo. Ir gerai sekėsi dalykas: mano galva 
didelė, geležinį lanką ant jos kalti gali
ma...

Vasarą mane perkėlė į kanonierinę 
valtį. Apsikrovėme mes įvairiomis at
sargomis ir vėl leidomės į kelionę užsie
nin. \ Šį kartą pabuvojome dar toliau. 
Užplaukėme į naujas vietas, naujų nere
gėtų daiktų pamatėme. Ir mano žingei
dumas kaskart vis labiau augo...

Būdavo, plauki naktį... Nepermatoma 
tamsa. Aplinkui nė gyvos dvasios. Vis 
jūra ir jūra. Atrodo, kad išskyrus mū
sų laivą, daugiau nieko žemėje ir nėra. 
Net neramu pradeda darytis. Ir staiga 
kažkur toli, toli sušvinta vos matomas 
žiburėlis. Žiūriu — pasirodo švyturys. 
Mėtydamas į juodą tuštumą savo spin
dulius, tartum ramina:

“Nebijokite... Kelias tikras...’’
Iš karto sieloje malonu pasidaro.
Kartais pasitaiko stati, rusva, suskel

dėjusi uola. Apačioje, apsupdamos ją 
sniego puta, plakasi bangos, kažką pasa
koja. O ji, tartum sargybinis poste, sto
vi vieniša jūroje ir, rodos, seka laivų 
kryptis... f

Visą rudenį mūsų laivas prasikrapšti- 
nėjo Viduržemio jūroje, o žiemai pasu
ko į Indijos vandenyną.

Praplaukėme Sueso kanalą. Nuosta
bus, broliukai, tas kanalas. Jis tęsiasi 
šin^ą keturiasdešimt verstų ir jungia 
dvi jūras. Afrikos krantas apgaugęs 
skurdžiais krūmokšniais ir nendrėmis, 
o Azijos krante nieko nėra. Tiktai gel
tonos dykumos smėlis matosi — tA)li toli, 
iki pat horizonto krašto. Viešpatie, ko 
tik neišgalvoja žmogus! Juk tai reikėjo 
iškasti tokią greveidą.

Įplaukėme į Raudonąją jūrą. Neži
nau, kodėl ji tai)) vadinama. Jos spalva 
visai ne raudona, o mėlyna, kaip dan
gus. Tai ta pati jūra, per kurią Mozė 
izraelitus pervedė. Anksčiau man kal
bėdavo, kad joje esą faraonų — su žmo
gaus galva ir žuvies uodega.

Pliauškalai visa tai...
Kaitra vis didėjo. O kai įplaukėme į 

Indijos vandenyną ir pradėjome artintis 
prie ekvatoriahs, darėsi nepakenčiama. 
Virš denio ir tiltelio pakabinome tenclus. 
Vaikštome vienais tinkliniais. Negelb
sti. Norisi odą nuo savęs nudraskyti. 
Nuolatos apsipilame jūros vandeniu. 
Švfiežio maisto nėra. Maitina lašiniais, 
raugintais kopūstais, sausainiais. Gėlų 
vandenį raudonu vynu atskiedžia', nes 
gerti neįmanoma — šiltas, koktu. O pas 
pečkurius ir mašinistus tikriausias pra
garai. Dažnai ištraukdavo, juos į viršu
tinį denį apmirusius, ištižusius kaip šu
tinta ropė...

Užtai akims — gražu! Visiška tyla, 
danguje nė vieno debesėlio. Saulė degi
na karščiu, o vandenynas šildosi ir ne- 
krūpčioja. Jis panašus į mėlyną šlifuo
tą stiklą be kraštui ir galo, o ant jo tar
tum dalis saulės auksinėmis plokštėmis 
išsliejusi — spindi, apakina. Retai 
dvelkteli vėjelis, lyg pakutentas susirau
kia vandenynas. Kartais virš vandens, 
žvilgėdamos sidabriniais žvynais, pasi
rodo į mūsų žvirblius panašios skraidan
čios žuvytės. Dangumi praskrenda bal
tutis albatrosas. Tai didelis, laisvas 
paukštis, mylįs erdvę. Dažnai rykliai 
persekioja laivą, o savo locmaną jie lydi, 
kaip vėliavos karininkai admirolą, žmo
gaus mėsos nesibodi, biaurybės. Labai 
pavojinga jūrininkui žuvis...

Kartą mes pagavome ryklį. Mašinis
tai pagamino rankos storumo meškerę, 
pasmeigė ant jos puspūdį lašinių ir iš
metė iš laivo — nė negalvojęs, iš karto

griebė kvailys. Ištraukiame jį į denio 
vidurį. Didelis — penkių mastų ilgu
mo. Nepatiko jam laive, daužosi, iš
trūkti nori, o jam vis dalba per galvą... 
Na, ir gajus, stabas! Paskui kirviu su
kapojome — daleles trūkčioja. Ištrau
kėme širdį — plaka: guli ant denio ir 
tartum alsuoja. „

Klaiku net žiūrėt...
Prieina signalistas.
— Dantys — sako — tai kokie aš

trūs !..
Pripratęs prie valdiškų akių — binok

lių ir periskopų, savosiomis netiki. Už
sigeidė pirštais pačiupinėti. Kyštelėjo 
ranką į pravirus nasrus, o jis, tai yra 
ryklys, kad kirs... Ant vienų gyslelių 
pakibo ranka. Paskui gydytojas ligi al
kūnės ją nupiovė. Švariai išėjo namo.

Štai dar išdaigininkai — tai delfinai. 
Jie mėgsta lydėti laivą ii’ ruošti įvairius 
vaidinimus. Išsirikiuos į vieną eilė, 
kai]) jūrininkai’fronto metu, ir visi kar
tu, tartum pagal komandą, pradės šoki
nėti virš jūros.

Žiūrėk, sako, mūsų gimnastikos — ne
blogiau už jus galime padaryti...”

Įgris jiems tai — pradės pavieniui 
įvairias išdaigas rodyti: vienas pilvu į 
viršų apsivers ir nuplauks, antras kūliu 
persivers, trečias žuvelę viršun išmes. 
O dar gražiau, kai tamsią naktį jie pra
dės talaškuotis ir pliaukšėti. Vanduo 
blizga, tartum siera dega, mėlynos ki
birkštys'žeriasi. Na, tai]) jau tada gra
žu, kad akių atitraukti negalima.

Myliu aš, broleliai, tamsias tropikų 
naktis. Guli sau, būdavo, visiškai nuo
gas ant užpakalinio tiltelio ir žiūri, kaip 
gęsta saulėlydis. Tylu, šilta. Laivas 
'plaukia ramiai, Besisupa. Įgula miega. 
Darosi vis tamsiau. Jūra juoda, kaip 
degutas. Laivo vairiniame gale teške
na ir mirguliuoja vanduo. Aukštai de
ga ryškios, didėlės žvaigždės. Dangaus 
viduryje, tartum auksu apiberta upė, 
matosi paukščių takas. Laivo judėjime 
sukeltas vėjelis, kaip motina vaiką, švel/ 
n i ai glosto tave.

— Viešpatie, kaip gera! — šnibždi, 
būdavo, o ašaros skruostais ritasi. Iš 
džiaugsmo, reiškia../ Ir viskas tuomet 
miela: žvaigždės, žemė, jūra, kiekviena 
žuvytė, vabalėlis, kiekvienas lapelis, o 
visų labiausiai — žmogus!..

Priešakyje pasirodo dvi skirtingos, 
Šviesos, kai]) dvi nevienodos spalvos 
akys, — žalia ir raudona. Tai kažkoks 
garinis laivas plaukia priešpriešais. Mes 
pasikeičiame su juo kursais. Aš gisa 
drdimi sakau jam iš paskos:

— Palankaus vėjo...
ir lai]) su geromis mintimis užmiegi. 

Jeigu nereikia stovėti sargyboje, be rū
pesčio miegi ligi ryto, kol neišgirsi ko
mandos :

— Kelk! Lovas rišti!
Pasižiūri — jau keliasi saulutė, rau

dona, šviežia, tartum jūroje išsimaudžiu- 
si. Mes plaukiame prieš ją, o ji meiliai 
šviečia, rausvindama jūrą ir mūsų vei
dus...' .

Gražios naktys. Pasitaiko, kad mė
nuo tiesiai virš galvos kabo. Mažosios 
žvaigždės gęsta, pasilieka tik didžiosios, 
Pridengtos marška, baltuoja šliupkos, 
žiba varinės ventiliatorių žiotys. Jūra 
spindi ir atrodo balzgana, lyg pienu at
skiesta. Matosi toli aplink... Būdavo, 
stovi sargyboje ir svajoji. Mintyse Nas
tė. Šilkais ją padabini,-žydinčiais akme
nėliais papuoši. Vaikščiojame su jo tro
pikų sode. Jame patys gražiausi me
džiai. Paukščiai čiulba. Ir kur tik pa
žiūri — vis gėlės’ ir gėlės. Saule, šviesa 
trykšta. Ežerėliuose žaidžia žuvys. Na
stė glaudžiasi, meilės žodžius kalba... Ir 
viskas kaip tikrovėje...

Ech, tos tropikų naktys! Stipriai vei
kia vaizduotę!..

Kartais prisimeni savo kaimą, Prose- 
naja Polianą, ir skausmas išspaudžia 
ašaras. Ji tūno miške, pusnimis užvers
ta. Tarųsūs žmonės gyvena joje, klauso
si žiemos pūgos, gyvena ir miršta skur
de. Jie niekados nesužinos, kokia dide
lė yra žemė, kas joje gyvena, kokių yra 
jūrų... . .

Na, bet apie tai neverta kalbėti.
Užplaukiame mes į Ceiloną. Ten ga

vome įsakymą iš Peterburgo sugrįžti at
gal į Rusiją.

(Bus daugian)

Plymouth, Pa.
! Iš Plymouth, Pa., j Kearny, 
N. J., Richmond Hill ir Hun
tington, L. L, N. Y.

Marijonos, Pakštienės sū
naus vestuvės Įvyko. 19 d. bir
želio. J jas ir mos buvome 
pakviesti ir dalyvavome. Le
onardas Pakštas. gražus ir 
gražiai nuaugęs vyras, vedė 
jvnkų tautos mergaitę, taip 
pat gražią ii’ gražiai nuaugu
sia. žodžiu sakant, graži rim
tu žmonių, pora. Vestuvių po- 
kilis įvyko lenkų klubo sve
tainėse. Bayonne, N. J. Sve
čių buVo 250 iš kelių tautų, 
bet didžiumoje lenkai. Pokily- 
je buvo gausu Įvairių valgių 
ir gėrimų, taipgi gera muzika 
šokiams. Dalyviai gražiai 
linksminosi ligi vėlumos nak
ties.

Jaunavedžiai medaus mė
nesiui išvyko i Pokono kalnus, 
Pa., o iš ten grįš i savo vie
nos šeimynos naują namelį, 
kuri nusipirko ir pasiruošė 
pirm vestuvių. Mes nuo savęs 
linkime .jaunavedžiams Pak
štams geros sveikatos ir lai
mės jų naujame gyvenime! 
Taip pat dėkojame M. Pak
štienei už nakvynes ir vaišes.

V. O. Žilinskai
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MALE and FEMALE

BALTIMORE, MB.

ATYDA! Tuoj duodama darbas po
rai. Vyras turi būt patyręs darži
ninkas ir geras vairuotojas. Moteris 
dirbti prie namų ruošos. Gali gyven
ti ant vietos. Nuolatinis darbas kom- 
petentiškai porai. Reikalingi liudiji
mai. Tel. PARKTON 3738.

(123-129)
, - -     —— - - - ........................ 1 ■ <

Baltimore, Md.
ELECTRIC POWER TOOLS 

BLACK & DECKER
REO POWER MOWERS

No Down Payment- Easy Terms
G. & K. App., 916 Light St. 

PL. 2-4130
(123 129)

pusryčių išvažiavome linkui 
Pennsylvanijos, Į Plymouth, 
Pa.

Noi’ėjosi užeiti Į LaUvės 
Įstaigą, bet nebuvo progos. 
Tačiau manome, gal pasima
tysime liepos 4 d. Laisvės pik
nike, nes visa Pennsylvani.ia 
tikimės jame būti. 'Taip ir tu
rim padaryti, nes Laisvės pik
nikas turi būti skaitlingas ir 
gražus. Ligi pasimatymo 
Laisvės piknike!

V. Z.

dirbo ligi vėlumos nakties. 
S. Titanius, pasirodo, labai 
daug rūpinasi ir deda pastan
gų, kad tik išlaikius šį Kul
tūros židinį; jis daug pride
da ten savo rankų darbo n 
triūso šios taip svarbios Įstai
gos išlaikymui. Ir šiandien 
Stasiukas turi eiti i darbą, nes 
ir šiandien, sekmadienio va
kare, ten yra vestuvės, kur 
jis turi bartenderiauti bei sve
čiams patarnauti.

Apie pirmą valandą dieną 
su Stasiu’nuvykome j Kultūros 
Centro Namą, nes jis norėję 
sužinoti, kokiu laiku jam rei
kės stoti į darbą. Namo gas- 
padorius Brazauskąs, su pa- 
g'elbininku J. Rabikausku, 
dirba, pluša sušilę, valo, puo
šia svetainę vestuvėms, kur 
pokilis prasidės penktą va
landą vakare. Patėmijau, jo- 
gei Brazauskas viską rūpės-, 
tingai dara, kad tik patenki
nus svečius šio namo svetai
nėse. |

Alit rytojaus, birželio 21 
d., su Titaninis nuvykome Į 
Huntingtoną, L. L, N. Y., at
lankyti Stasio sesutę, Julę 
Mazalienę, kuri gyvena pas 
dukterį Mrs. H. R. Kenat. Jie 
gyvena nuosavame moderniš
kame namelyje., Mr. R. Kenat 
turi likerio biznį ir,’rodos, 
išteklingai gyvena, čionai pa* 
sisvečiavę, grįždami Į namus, 
staptelėjome pas mano se
nus draugus Gaškauskus, ku
rie irgi gyvena Huntingtone.

Gaškauskai, reikia pasaky
ti, čionai, gražiai Įsikūrę. Tu
ri, rodos, apie porą akių že
mės. Visa gražiai apžiūrėta. 
Kadangi žemes įvaikis, tai ir 
ių sūnus čia pat pasistatęs 
gražų namelį, vedęs ir čia pat 
jame gyvena.

G ašk a u s k ų re z i d e nei j a,
kaip parkas: gėlės, medeliai, 
krūmokšliai/ pievelės, takeliai, 
stalai ir suolai.' Tikrai jautie
si kaip parke. Gaškauskai 
mus visus gražiai draugiškai j 
priėmė ir užfundino. Dar va- I 
landžiukę gražiai, draugiškai 
pasikalbėję, atsisveikinę, iš
važiavome linkui Woodhaven, 
Titanių gyvenvietės. Už drau
giškumą ir vaišes Gaškaus- 
k.ams tariame širdingą ačiū!

Pas sesutę ir švogeri Tita-4 
nius dar viena linkti pernak
voję, birželio 22‘d. ryte po

Krislai
Bostonas ir Apylinkė

Bušai j Laisvės pikniką Montelloje 
organizuojami iš filų vietų:

So. Bostono: nuo 318 Broadway, 
kaip 12:30.

Nashua: nuo High .St, lietuviško 
klubo, kaip 10:30 ryto.

Lowell: nuo 14 Tyler St., kaip 11 
ryto.

Iš Haverhill ir Lawrence taipgi eis 
busas.

J. M. Karsonas

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
darbininkai laimėjo unijos 
pripažinimą. Su jų organizuo- 
i a pajėga turi rimtai skaity
tis ir skaitosi plieno trustas.

Abiejuose Laisvės piknikuo
se (Montelloje ir Brooklyne) 
bus Laisvės štabo žmonių. Ga- 
lestite' net ir asmeniškai vi
sais dienraščio reikalais su 
jais pasitarti. Nesidrovėkite 
prieiti, pasidalinti mintimis.

Visi turėkime mintyje da
bartini Laisvės vajų. Gal dar 
nesi aukojęs? Būk toks geras, 
nebedelsk!

Ir jau aukojusieji dar kartą 
rimtai pagalvokime apie tos 
aukos padidinimą. Matote, 
draugai, kiek dar trūksta pa
siekimui dešimties tūkstančių 
d oi erių kvotos.

Worcester, Mass
Garbingam užbaigimui dienraščio 

Laisves finansinio vajaus piknikas 
įvyks sekmadienį. Liepos - July 11 
prasidės 1-mą vai. popiet, Olympia 
Parko, Shrewsbury, Mass Rengia 
ALDLD 11 ir 155 kuopos.

Kviečiamo skaitlingai dalyvauti 
šiame pikniko ir prisidėti prie gar
bingo užbaigimo dienraščio Laisvės 
finansinio vajaus.

Renginio Komitetas
129-130)nutarėme 

uos drau
pį ankėme :

Clifton, 
s, Newark,

proga 
kur

gimines. A
Danskevičiusy
F. O. Bu n km
gini. J. M. Žilinskus, 

Newark, N. J., ir M. J. Pak
ilius, Kearny, N. J. Visi dar 
sveiki ir gyvuoja vidutiniai. 
Su Bunkais, beje,' susitarėme, 
jei sveiki būsimi', vakacijų 
proga važiuosime i Kanadą.

Ta pačia 
aplankyti kai 
gus ir 
P. O.
N. J.;
N. J.;

f —.—•

Apačia Hudson upės, sker
sai New Yorką ir Brooklyną, 
šauname Į Woodhaven, N. Y., 
pas sesutę Oną ir švogerj S. 
Titanius. Sekmadienio ryt, a- 
pie dešimtą valandą, Titanius, 
randamo jau sukilusius ir 
triūsiantis savo gėlių darže
lyje. švogeris išrodė dar mie
guistas. Ir nedyvai, nes paaiš-

I bėjo, kad šeštadienio vakaro, 
į Kultūros Centro Name, buvo 
l net trys parengimai: dvejos 
vestuvės ir Tėvų Dienos pami
nėjimo pare su programa. Na> 
t Stasiukas ten dalyvavo ir

r
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TIKTAI RIBOTAM LAIKUI
Brooklyn© Didžiausio Daugumo Dealeris Siūlo Jums 
1954 Chrysler Windsor Deluxe, 6 pasaž. Sedan

Factory Equipped Hk J /L fC IT TAKSAI EKSTRA

Pristatyta Čia ftn ITaipgi
1954 Plymouths Drastiškai Nužemintom Kainom

i - UŽEIKITE ŠIANDIEN PAS—

LAND MOTORS, Ine.
539 4th Ave., Kam p. 15th St.,Brooklyn 15, N.Y.

Jūsų Draugiškas Chryskr-Plymouth Dealer
I — PILNAI AIRCONDITIONED —
I , I

.f . >. . > z c /j .7. /). i’,. <)■ Ji- tf-i *7* *7- *!• /J- «7- .’>■ .7. <7 «
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Ideališka Vieta Vakaciiom £
' ' .. šią vasarą praleiskite savo vakacijas gražiai &

apšviestame į
Atlantic City, N. J. į

Apvaikščiokite Jo 100 Metų Sukaktį

Pamatvkite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū- X v iiur1
su porčių; taipgi matysite daugelį kitų šių metų įdo- ra
mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo svečių namuose. X

• * i

Su Virtuvės Privilegijomis f
ir Virtuviniais Reikmenimis t̂

■į

Tuojau Užsisakykite Vakacijom Vietą Pas

VIOLET KARTIS i
125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.

Telefonas 5-2338 i ' 4
4*

I
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Atostogaus Europoje

Liuosos nuo 
praleidžia su 
prižiūrėdamos 
jau žinomąją
sodeli. 91 Steamboat

Daugeliui brooklvniečių ge
rai pažįstama jauna greatne-. 
ckietė Alma KasmoČiutė ruo
šiasi atostogauti Europoje. Iš
vyks pradžioje šio mėnesio. 
Tenai praleis apie mėnesi lai
ko. Alma, darbšti savo biznio 
įstaigoje ir pirmaujanti savo 
nrofesijoje, kupinai tokios a- 
tostogos verta. Pažinimas pla
taus pasaulio yra ir naudingas 
jos- profesijoje.

Kaipo slaugė Alma eina at
sakingas pareigas ligoninėj**? 

prof, valandas 
savo mamvte. 

visai apylinkei 
užeigą, salę ir 

Road,
Great Neck. L. I. Tai Įstai
ga, kurioje jau per dešimtis 
metų vykdcfmi kultūriniai 
veiksmai: teatrai, koncertai, 
6 taip pat ir vaišingojo links
niavimo pobūviai: banketai, 
baliai, vestuvės, krikštynos ir 
panašūs.

Ten. beje. aidės lietuviškos 
dainos ir šią vasarą, kai ton 
nuvažiuos piknikauti Brookly- 
no Aido Choras ir jo visi pyk
teliai ir dainų mylėtojai. Aido 
Choro piknikui užregistruota 
paskutinis sekmadienis rug
pjūčio mėnesio. 29-ta dipna.

Ji turi plačių pažinčių 
su visa bendra amerikoniška 
publika, taipgi visuomet links
mai ir maloniai pasitinka lie
tuvius. Su jai jos tėveliai gra
žiai susigyveno ir tarp jų sa
vo dukterį priauklėjo. Ypa
čiai Alma myli menininkus. 
Juk tai jinai, dar pradinės 
mokyklos suole sėdėdama jau 
dainavo vietos lietuvių chore; 
o vaikinams išėjus į karą ir 
choro 
tiktai

Linkime jai linksmos atos
togos ir laimingai sugrįžti.

Rep.

mokytoja stojo, kad 
chorai išsilaikytu.

Jonas Grubis išvyko 
į Pehiišylviiiiiją
* 5 .• w, I' • , J ii i ’ I • 1

• Jonas Grubis s(u žmona iš
vyko vakacijom į Pennsyvani- 
ją pas brolį. Jis labai apgai
lestauja, kad negalės būti 
Laisvės piknike. Nes vakaci- 
jas jis gauna tik pradžioje 
liepos ir taja proga nori pasi
matyti su broliu.

Negalėdamas dalyvauti pik
nike, Jonas Grubis paauko
jo Laisvei $2 ir kviečia visus 
brooklyniečius Važiuoti į 
Laisvės pikniką šį sekmadie
nį, liepos (July) 4 d.

pare

Vaikas nusižudė iš 
nusivylimo moksle

Mrs. Lottie Seidman
•ju namo birželio 30-tos popie
tį rado savo sūnelį Arthur, 14 
metų, pasikorusį.

Išsiaiškino, kad vaikas bu
vęs nusivylęs moksle. Ir ne dėl 
to, kad būtų buvęs prastas 
mokinys. Jis savo klasėje bu
vęs vienu iš geriausių. Išlai
kęs egzaminus iš savo klasės 
Jr. High mokykloje. Tačiau 
egzaminuose gauti teisę tech
nikos aukštoje moykloje siek-, 
tis inžinieriaus mokslo, nepra
ėjęs. Tas ir pastūmėjo jį į be- 
viltę.

-• Tokio amžiaus vaikai labai 
jautrūs. Prie to, jie būna į- 
kaltyėti, kad kdžnas nepasise
kimas reiškiąs blogumą as
mens. Kad jis, kaip asmuo, 

' netikęs, nevertas. Tas klai
dingas supratimas padeda pa
stūmėti juos į pražūtį.

Transport Workers Unijos 
derybos su* miestiniais važiuo
tas linijų valdininkais tebe
vykdomos. •

PARDAVIMAI
CYPRESS HILLS

Parsiduoda 3-jų šeimų mūrinis na
mas, kampinis su 17 kampinių 
kambarių, su vėliausiais ištaisymais 

' įplaukų $2,340.00 į metus. Savinin
kas tuojau užleidžia 6 kambarius 
pirkėjui. • Priežastis pardavimo — 
turi du namus.

Telefonuokite: TA. 7-6731

(Masiniai pagerbė vadą, 
esanti kalėjime

Birželio 29-tą dieną "New 
Yorke Įvyko Įspūdingas masi
nis mitingas, rengtas tikslu 

l pagerbti ii- padėti išlaisvinti 
.buvusį New Yorko kaunsilma- 
1 na Benjamin J. Davis, J r.

> Davis yra vienu is pirmųjų 
darbininkų vadų komunistų.

I kurie tapo nuteisti einant 
! minties kontrolės Įstatymu — 
(Smith Aktu. Jisai šiomis die
nomis pradeda ketvirtuosius 

i kalėjimo metus Torre Haute 
kalėjime. Be kitu kaliniams 
žinomų sunkumų, greta var
žymų kaip politinio kalinio, 
jisai kenčia dar sunkesnes są
lygas dėl rasinės diskrimina
cijos. Nuo jo atimtos 
menkutės kalinio teisės 
kad jis yra negras.

Statant jį pirmi ausiu 
tų, kuriuos reikalinga
v»nti, darbuotojai už amnesti
ja žino, jog išlaisvinimas pir
mojo artina išlaisvinimą vi
siems.

Vienu žymiųjų 
buvo artistas Paul 
kuris jau 
legacijai. 
lę parole 
išlaisvinti

ir tos 
dėl to.

tarp

kui b et o jų 
Robeson, 

pernai vadovavo de- 
ėjusiai pas federa- 
board pastangose 
Davisą. Robesonas 
kad amnestija būtų

galima iškovoti, jeigu liaudis 
būtų nuolatos ir neatlaidžiai 
mobilizuojama už tai veikti.

Kiti kalbėjo Mrs. Modjes- 
ka Simkins, redaktore laikraš
čio South Carolinoje: Mrs. 
Edward D. McGowan, kuri 
kalbėjo vietoje dvasiškio savo 
vyro. Ji smerkia šiandieninę 
mūsų šalies padėtį, kurioje 
“žmonėms įsakoma per rakto 
skylutę šniukštinėti savo kai
mynus.” Ji pareiškė, jog lei
dimas įkalinti komunistus už 

tjų mintis, veda prie atėmimo 
laisvių visiems. Kad teisės ir 
laisvės yra nedalomos, neat
skiriamos.

{Taipgi kalbėjo Daviso ad
vokatas John Abt ir Civilinių 
Teisių Kongreso vadas W. L. 
Patterson. Tai tas pats Patter- 
sonas, kuris tapo nuteistas ka
lėti už neišdavimą vardų fu, 
kurie aukojo apgynimui teisių 
ir persekiojamųjų žmonių.

Didelio susidomėjimo sukė
lė pranešimas, 
esantis Davis 
nę bylą prieš 
kalėjimuose.

kad kalėjime 
užvedė teismi- 
disk r imi naciją

PAJIEŠKOJIMAS

Aš, Antanas Gabalis,/paieškai! sa
vo giminių. Paeinu iš Leckovos 
miestelio. Atvykau j Brooklyn. N. 
Y.. 1910 m. Mano tėvo vardas Ka
zimieras, motinėlės vardas Eva; 2 
sesutės Anna ir Agnieška. Anna po 
vyru Jurjonienė, ji yra mirus. Ag
nieška po vyru Pundžius, gyveno 
Mažeikiuose. Brolio vardas Stanis
lovas, mirė 16 m. amžiaus.

Jeigu kas iš mano kitų giminių 
yra gyvi, malonėkite atsišaukti. Bū
siu labai dėkingas. Anthony Gabalisx 
c/o Mrs. Olofson, Box 611 East 
Northport, N. Y. (127-129)

Kviečiame visus i Laisves 
piknikų liepos 4-ta dienų!

liaudies artistes 
dainy rekordas

liepos 4 dieną,

smagiu 
atvykti.

lauktasis dienraščio 
metinis piknikas jau 
Įvyks ši sekmadieni, 

nuo 2 vai. po
pietų, lig vėlumos.

Kviečiame visus 
pramog ų mėgėj us 
Prašome ’visus dienraščio prio-
tolius darbuotis už pikniko 
sėk m i ngumą.

Piknike dainuos Brooklyno 
Aido Choras, vadovybėje Mil

Liepos 4-ta įvyksiančiame 
Laisvės metiniame pikniko 
dainuos Aido Choras. Tačiau 
dainuos ne jis vienas. Smagiai 
ir melodingai padainuoti tu
rės progą ir visa publika. Cho
ro vadove Mildrer Stensler 
sako, kad visi privalo dainuo- 
ti ir gali dainuoti. Ji tai įrodo 
sugebėjimu įtraukti Į dainavi
mą visą publiką.

Brooklyne stato negrą 
kandidatu i Seimeli

B ro o k 1 y n o-B e d f o i ■ d St u y-
cesant srities pilietija pasiju- 

i, k ad negrai p i be
išrinkti i jiems ati- 

Įstatymams leisti
čiai būtu 
tinkamas 
įstaigas, i

vra žinoma
Didele

g- v v e n t o j u yra n o g-

Sritis
Brooklyno Harlemas 
dauguma 
rai, portorikiečiai ii’ b<
tautinių mažumų d-arbo žmo
nes. Tačiau iki pernai metų 
sritis neturėjo .jokioje .valdinė
je Įstaigoje negro atstovo. 
Neturėjo nei baltojo darbinin
kų atstovo.

Pernai pirm rinkimų ten L 
sikūi’ė negrui Lewis S. Flagg, 
Jr., išrinkti komitetas ir iš
rinko Flagg teisėju. Pajutę, 
l.ad organizacijoje ir veiklo
je glūdi laimėjimas, 
komiteto nepaleido
po rinkimų. Komitetas* plana
vo, darbavosi ir jau dabar tu
ri numatytus kandidatus Į 
demokratų vadovybę ij- Į kai-

Saldu ar 
turės su

savo

assom-

kurias vai d vietos-, 
ne, aukštieji ponai 
tuo skaitytis.

Numatyti! statyti
blymanus 17-me distrikte yra 
Kenneth Whitlock, CIO elek- 
tristų ir mašinistų unijos va
das. Ji statys prieš senosios 
Tammany politinės mašinos 
atstovą James Maloney.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, liepos 6 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių 
bo salėje, 
kviečiami 
užsimokėti

280 Union 
skaitlingai 
duokles.
Valdyba

Piliečių Klu-
Avc. Nariai
dalyvauti ir

(128-129)

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: EVergreen 4-8174

"F

šokiams gros Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras nuo 4 vtd.

Bus įvalias gerų dešrų. su 
kopūstais, “šuniukų,” kiau- 

Išinių, sūrių ir visko kito, ko 
(reikia piknike.
I šiemet dalyvaus daug sve
čių iš tolimų miestų. Tad visi 

; dalyviai turėsime daug sma- 
! gių pasimatymu.

Pirmadienį, liepos 5-tą. ir- 
j gi bus švente, tai turėsime 

laiko pasilsiu i, . mau- 
vi skani.

Plačiai po rytines valstijas 
girdėta ir newyorkiečių pa
mylėta liaudies artistė Martha 

i rekordą 
Kitoje pu 
aina “‘Do-

neturi

i gražaus
j dyp.oms ir

I Piknikas
I toje,

bus toje pačioje vie- 
kaip ir pernai, National 

Hali ir Park, kampas 65th St. 
ii- 38th A ve.. Woodside. Pri
važiuojama arti dviem is ele
vated ii* subway linijomis.

IRT ar BMT Flushing trau
kiniu iki 69th St. stoties.

Independent, subwa.y GG 
l.rauk’iniu iki 65th St. stoties.

Bangžuvė pasidariusi 
perdaug “fishy”

Gegužės pradžioje, 
niais 
niais, i Coney Islandą

bizniui garsinti

išbalsa.niuota

sensaci- 
sumeti- 

buvo at- 
bangžu-

75 tonų svorio. Nežiūrint 
žuvies ekspertų graboriš- 

gabumų, to kalniškai dide- 
sutverimo kūnas vis viena 

pradėjęs dvokti karštam orui 
užėjus. Bent taip sako tos

tos

dainą “Michael, 
sėjo yra Izraeli 
di Li.”

ši .dainininke tartum 
kokio nors milžiniško
Tačiau įdėta i tą balsą jos ar
tistiška siela daro ją viena iš 
retai sutinkamų artistų. Jos 
daina gali glamonėti ai' 
‘merkti, šypsotis ar liūdėti.

i ckordo, negaliu tikrinti, ar 
jis suteikia jai priklausantį 
kreditą, žinau tiek, jog asme
niškai dainuodama jinai klau- 
sovą nusiveda Į tą vaizdą, ku
ris poetui ir kompozitoriui iš
šaukė geismą sukurti poeziją 
ir dainą.

Jos rekordą (už'$1) par- 
Tnc.,duoda People’s Artists, 

124 W. 21st St., New

I Now Yorko miesto pardavi- 
Dnai prekių krautuvėse esą pa- 
; daugėjo 3.1 procento palygi
nus su pdrnai motų tuo pat 
laikotarpiu.

“sumu
šk undo 

sveikatos depart- 
kad nie-

apylinkės šaltainių ir 
kų” pardavėjai savo 
miestiniam
meniu i. Skundžiasi, 
kas nenori pas juos 
nei gerti žiūrėdami j tą nu
mirėli ir jausdami tą poką.

PIKNIKAS
Rengia Dienraštis Laisve

Ifiiepos4 July
kinkas įvyks jei ir lytų, nes ten yra diG 
sale šokiams ir valgiais aptarnavimui?

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

Įžanga 75c asmeniui (taksai įskaityti)

Pradžia 2-rą valandą po pietų

Iš East New York ir iš Williamsburg reikia važiuoti; IN
DEPENDENT LINE traukiniu. Williamsburge tas traukinys 
gaunamas ant kampu Union Avė. ir Grand St.; taipgi Union 
ir Metropolitan Avės.' Imkite traukini j Queens pusę, išlip
kite ant 65th St. stoties.

AUTOMOBILIAIS važiuojant nuo Richmond Hill Queens 
Blvd., privažiavę 69th St., sukite po dešinei, važiuokite iki 
pervažiuosite Roosevelt Ave., antrame bloke už Roosevelt Ave. 
sukite po kairei ir čia rasite National Hali and Park.

miesto, per 
po kairei ir 

Pervažiavę Kosciusko

Važiuojant iš New Jersey ir iš New Yorko 
Williamsburg tiltą, pervažiavę tiltą, laikykitės 
važiuokite iškeltu keliu į Long Island, 
tiltą, ir dar iškeltą kelią, sukite po kairei į 65th PI. ir važiuo
kite skersai Queens Blvd, 
dešinei, važiuokite iki 69th 
trame bloke vėl sukite po

iki Roosevelt Ave. Čia sukite po 
St., sukite po kairei j 69th St., an- 
kairei ir čia bus parkas.

važiuokite Northern Blvd, iki 7C>1 hNuo Whitestone Bridge
St., sukite po kairei į 76th St. ir važiuokite iki Roosevelt Avc.; 
sukite po dešinei į Roosevelt. Aye., važiuokite iki 69th ŠI., čia 
sukite po dešinei, antram bloke sukite po kairei ir čia bus 
parkas. ’

Virš Roosevelt Ave. eina iškeltas traukinys (elevated), tai 
privažiavus lengva pastebėti. Parkas yra tik už vieno bloko 
nuo Roosevelt Ave. Tarp 69th St. ir 65th PI. ant Roosevelt Av. 
pasiparkinę karus, galite pėsti ateit j parką.

ATVAŽIAVĘ TRAUKINIU

IS Grand Central stoties imkite Flushing traukini ir išlip
kite ant 69th Street stoties, čia yra parkas.

Iš Pennsylvanijos stoties imkite žemai po stotimi Indepen
dent Line 8th Avenue (Queens) traukinį ir išlipkite ant Jack- 
son Heights stoties. Išlipę aukštyn, paeikite keletą blokų at
gal ir rasite pikniko vietą. -

NEW YORKNEW YORK
HELP WANTED—FEMALEMALE and FEMALE

Domestic Help

HELP WANTED-MALE

REIKALINGA FORA

NEPAPRASTA PROGA

REAL ESTATE

(121-127)

PRISTATO Į NAMUS
Tel. EVergreen 4-8842

MATRASAI—KALDROS— 
PADUSKOS 

Atnaujintos ir Sterilizuotos 
Mes taipgi laikome naujus lovom 
aprėdalus ekonomiškom kainom. 

MAIN BEDDING
205 New Main St., Yonkers 

(arti Nepperham Ave.) 
Tel. Yonkers 3-2870

GREENPOINT
2 šeimų mūrinis namas. 5 rūmai 

tušti, 5 ir 6 rūmai, aliejum 
šildomi, puikiausia sekcija.

Kaina $14,000.
ANTAL D. BERKO, Inc.

942 Manhattan Ave., Brooklyn 
Tel. EV. 9-5152

Klauskite Mr. Bronikowski 
z (127-129)

Majoras 
advokatą Joseph 
vyriausiu miestui 
samdymo
n a u j a p o z ici j a-tarn y b a

VIDUR AMŽIAUS PORA
Operuoti 

ir Snack 
Kreipkitės
Circle B. Motors, Jericho Turnpike, 
Nesconset. Alga ir komišinas.

Tel. Rosivn 3-0192 
(127-129)

ištisiems melams Clam 
Bar. Smithtown, L. T.
pas Conklin, priešais

Wagner paskyrė 
Schechter 

tarnautojų 
valdininku. Tai

Manchester, Conn.
(127-13b)

Daug pa
senai vės apdrauda. Gera 
Jūs būtumėte namie kas 
Visada žaliuoja aplink na- 

Pilnas išmokinimas viduje, 
ir goriausia darbavietė 

nuo Hudson

FINNISH EMPLOYMENT AGENCY
Mrs. Hilda Kotila, Prop.

860 Madison Ave.
kanip. 70(h St., New York City 

Telefonas: BU. 8-6562
Svarūs, Patikimi Namų Darbinin
kai. Parūpina Vasarinius Darbus. 
Darbai Daugeliui Lietuvių. Kreipki
tės Tuojau.

OPERATORIAI
Patyrę, Lewis Travel Cui straight

ening & cutting mašinos.
Kreipkitės: '

GREEN—STELL CO.
Tri. ST. 8-3600

(126-132)

i Vyras gali dirbti kitur. Mokanti į 
angliškai. Dirbti prie dviejų 14im-i 
barių išnuomojimų namų West side, , 
Manhattan. Gaus 3-jų kambarin ! 
apartmentą, gesas ir elektra dykai, 
priskaitant mėnesine alga $80.00.

UN. 4-5515 i

VIRĖJAS (NAKTINIS) 
1-MOS KLASES VYRAS. 

RINKTINEI STEAK A LOBSTER 
HOUSE.

202 WEST FORDHAM ROAD 
BRONX, N. Y.

’ (126-129)

Viduramžiaus pora prio 1G šeimų 
apartmentinio namo. Yonkers. Alie
jum šildomas. Gaus 4 kambarių 
apartmentą. priskaitant algą.

VoŲkers 9-7152
<129-131)
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BUYUS <
(BUYAUSKAS)

I <

i
MArket 2-5172

Tel. EV. 7-6288»

Dr. A. Petriką'

»

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrecn 7-6868

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

• MATTHEW A.*

6 pusl.-Laiavė (Liberty)* Šestad., Liepos (July)

BARMAID t
Pasitikima ir patyrusi, bj 

has. Kreipkitės: 
BILL’S BAR A GRILL 
44-69 21st St., L. I. C. 

Telefonas: —
RA. 9-9450 

<102-193)

VICTORIA HOTEL 
206 Seventh Ave., 
Asbury Park, N. J.

Vienas blokas nuo jūros. Amer
ican Plan $37 ir viršaus į savaitę 
ir European Plan $16 ir viršaus 
j savaitę. Garsus . del puikiaus 
Continental Cuisine. Labiausiai 
poilsinga namų atmosfera. Rašy
kite ar telefonuokite del anksty
vų vasaros rezervacijų, užsitik
rinkite geresnes vtetas. Telefo
nuokite: PRospcct 5-6891.

I. TUZENEW, 
Savininkas-Vedėjas

2 Nuolatinės Nurseries (šiltnamiai) 
per visus met us' Springficlčf Wor
cester, Mass., apylinkėje. Duoda dar
bą apsukriem vyram su pratinę al
ga, apartment u ir vakacijomis, $100 
į savaitę, su pakėlimais. Mos mo
kame laike mokinimosi. Patyrimas 
nereikalingas, nėra apribavimo am
žiaus, tik pageidaujama vedusių vy
rų, kurio turi užlaikyti šeimą, 
ras karas pageidaujama, 
šalpų, 
vieta, 
dieną, 
mą. 
Svarbiausia i 
ir mokykla j rytus 
upės. Rašykite:

THE BURR NURSERIES

I BLISSVILLE, L. I.
3 šeimų medinis namas; 4-5-6 rū
mai, šalti, su maudynėmis. 5 rūmai 
tušti. Kaina $6,500. r

ANTAL D. BERKO, Iit0 
,^#942 Manhattan Ave., Brooklyn 

Tel. EV. 9-5152
Klauskite Mr. Bronikowski

(127-129)
...-———---—--------———---- ---------------
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LINKIU LINKSMŲ VAKACTJŲ!

Montrose Liquor Store, Ine
FAVORED BRANDS OF

WINES, LIQUORS AND CORDIALS
Didelis pasirinkimas įvairių likerių

Sidney Lazarus
Savininkas. — L-5254

7 New Montrose Ave., Brooklyn, N.
(Pi’ie Broadway arti Hewes St.)

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS. Inc

405 So. 4th Street
Cor. Hęwes St.

Brookly
Visoki vaistai, (kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai. ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, PhlC.

3, 1954




