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KRISLAI
Mūsų obuolio tėviške. 
Jis gimė arti Lietuvos. 
Pasakos ir tikrovė.
Susninkų Jurgio l 

atsiminimai.
Rašo R. MIZARA

Ęh’ooklyno Vienybėje tū
las^ J. Jūragis rašo 
obd/olį ir jo kilmę.

Tarp kitko Jūragis
“Pagal botanikų 

džiojimus, obuolinių
medžių tėviškė yra buvusi 
kraštuose į Rytus nuo Kau
kazo, galimas daiktas—Va
karų Indija.”

Jei p. Jūragis giliau pa
siknistų į senovės graikų 
mytologijos tyrinėjimus, jis 
surastu k a kita. V V c-

Pagal juos, obuolio tėviš
kė buvo nelabar toli nuo 
Lietuvos. I

Ouatemalos armija 
prieš Armaso kliką
Reguliarė kariuomene išsklaidė 
Armaso “Išsilaisvinimo armiją”

Guatemalos Miestas. — 
Reguliarė Guatemalos ar
mija užatakavo ir išsklaidė 
pulkininko Armaso taip 
vadinamą “Išsilaisvinimo 
Armiją,” ir, kaip praneša
ma, Armas buvo priverstas 
nusileisti. Paskutiniai pra
nešimai sako, kad Armaso 
vadovaujama karinė junta 
susitarė su reguliarės’ ar
mijos vadais ir žadėjo pa
leisti “Išsilaisvinimo Armi
jos” likučius.

Kova prasidėjo po to, 
kai Armaso jėgos įsivėlė į 
konfliktą su 120 kadetų. 
Kadetams į pagalbą atėjo 
reguliarės armijos daliniai 
su lengva artilerija ir mor- 
tariais.

(Vieni pranešimai sake, 
kad keliolika asmenų buvo 
užmušta ir keliasdešimt 
sužeista, bet kiti, nepatvir
tinti pranešimai, sakė, kad 
užmušta 300 žmonių.)

Susirėmimas prasidėjo 
po to, kai abi jėgos, regu
liarė armija ir Armaso da-

Hollandijos pakraščiuose 
yra nedidelės salos, vadina
mos Frizijos salomis.

Prieš tūkstančius metu tu 
salų buvo daugiau ir jos bu
vo didelės.

Viena ju buvo Abalus sa
la. Ir ši sala skaitoma 
obuolių vaismedžio tėviške, 

čia obuoliai pasiekė 
pietine Europa, — Graikiją 
ir Mažąją Aziją.

Obuolys senovės Graiki
joje buvo skaitomas švie- liniai. dalyvavo vieningame 
sos - saulės dievo, gražuolio parade Guatemlos mieste. 
Apolono (Apollo) “šventuo- | Jau parado metu buvo jau
jų vaisiumi.”

Šitų obuolių tėviškės tv- j 
rinėtoju duomenimis gali- j 
me tikėti daugiau negu kuo 
kitu dėl to, kad pats lietu
vių kalboje šio vaisiaus pa
vadinimas mums tai sakyte 
sako: abalus—obuolys.

Tenka nepamiršti to, kad j 
dar priešistoriniais laikais 
Mažoji Azija ir Pietų Euro
pa gabendavosi iš Baltijos 
gintarą.

Graikijoje žmonės vadin
davo gintarą dievaičio Apo- 
W ašaromis.

Apie gintarą byloja ir se
novės graikų dramaturgai 
savo mytologinėse dramose.

Jeigu anų, gilios senovės 
laįjkų graikai galėjo parsi
gabenti iš Baltijos pakraš
čių gintaro, tai jie lengvai i 
galėjo parsivežti ir iš Šiau
rinės jūros Abalos salos 
obuolių.

La Paz, Bolivija. — čia 
vyksta pan - amerikinis in
dėnų kongresas, kuriame 
dalyvauja atstovai iš 21 
Šiaurės, Pietų ir Centrali- 
nės Amerikos šalies. Pa
čioje Bolivijoje indėnai su
daro 80 proc. gyventojų 

i skaičiaus.

in- 
specialistas, tapo 
didžiojo elektros 
projekto, TVA 

viršininku. Pa-

Kadangi senovės graikai 
obuolį skaitė “dievaičio vai
siumi,” “šventuoju vaisiu
mi,” tai vėliau tie, kurie 
pastatė žydų ir krikščionių 
dievą dausose, kurie sukūre 
rojų ir Adomą su Ieva, 
obuolini vaismedi pasodino 
pasakiškame rojuje, o po 
medžiu paguldė ir žaltį, kad 
jis Ievą kušintų.

Krikščionybės “mokslas,” 
atsiminkime, yra pagrįstas 
labai daugeliu iš senovės 
graikų mytologijos parink
tų pasakų.

Generolas tapo paskirtas 
T. V. A. projekto viršininku

Washingtonas. — Gene
rolas Vogei, armijos 
žinerijos1 
paskirtas 
gamybos 
naujuoju
skutiniu laiku republikonai 
suka ta linkme, kad TVA 
laipsniškai pereitų į priva
tines rankas.

Užklaustas, kaip jis žiū
ri į konfliktą tarp privati
nės ir visuomeninės vado
vybės elektros ir jėgos tie
kime, generolas Vogelis 
pareiškė, kad “abejose pu
sėse yra tiesos.”

Prieš virš porą savaičių 
kalbėjausi su Susninkų Jur
giu, kurio atsiminimus — 
“Lietuvos sūnus-išeivis”^— 
pradėjome, Spausdinti Lais-

vėje.
Jis prisiminė:
—Ar negalima būtų šituos 

mano atsiminimus išleisti 
knygoje?

Atsakiau, kad Laisvė ga
lėtų išleisti juos knygoje tik 
tuomet, jei skaitytojai iš 
anksto prenumeruotų.

Dėl to tegu skaitytojai 
pasisako, ką jie mano. Te
gu jie S. Jurgio atsimini
mus skaito ir, perskaitę, pa
sisako savo nuomonę.

Atsiminimai ilgoki. At
rodo, jie tęsis per suvirs po
rą mėnesių.

sta, kad reguliariai kariai 
jaučiasi užgauti Armaso 
karių arogantiško elgesio 
ir sauvaliavimo.

Amerikos ambasada Gu- 
atemaloje sako, kad padė
tis įtempta. Manoma, kad 
ambasada susirūpinusi, nes 
bijo, kad reguliarė armija 
nebus toks paklusnus val
dymo įnagis, kaip Armaso 
jėgos.

Kiti pranešimai sako, 
kad reguliarė armija iš
blaškė Armaso dalinius, 
kad pastoti kelia kitam 
platesniam liaudies išsi
veržimui prieš Armaso dik
tatūrą.

Naujoji valdžia

del autonomijos
Tahar Ben Amai* skaitomas 
“Vidurkelio” grupės nariu

Tunisas. — Naujai su
daryta Tunisijos valdžia, 
kurios premjeras yra Ta
har Ben Amar, sieks ne
priklausomybės 'Tunisijai 
aprėžtoje formoje, tiktai 
autonomijos pavidale. Nau
jas premjeras, kaip pra
nešama, yra kompromisų 
žmogus, laikantysis nuo
monės, kad Tunisija turė
tų likti Prancūzijos globo
je, tik jai reikia tam tik
ros savivaldybės.

Neo - Desturo (naciona
listu) partijos vadai nuta
rė “laukti ir stebėti,” kas 
išeis iš naujos Tunisijos 
valdžios derybų su Pary
žiumi. Bet tuo tarpu < na
cionalistu partijos politinio 
biuro galva Mongi Silim iš
lėkė į Prancūziją, kur jis 
savo ruožtu ves derybas.

Nacionalistų vadas Bour- 
guiba, kuris iki kelios -die
nos atgal buvo ištremtas į 
mažiukę salą Prancūzijos 
vakariniame pakraštyje, 
gavo teisę atvykti į Pran
cūziją. Jis ten konferuos 
su Mongi Slim.

' Bourguiba tuo tarpu 
atsišaukė į savo šalininkus 
sustabdyti ginkluotą kovą 
prieš francūzus, tuo būdu 
vykdant kaiį> ir paliaubas.

(Tunisijos nacionalistai 
per paskutinius kelius mė
nesius buvo pradėję vysty
ti ginkluota partizaninę 
kovą prieš francūzus ko- 
lonialistus.)
Ar Mohamedas Ben Jouse- 
fas gaus teisę grįžti 
Morokan ?

Fezas (Morokas). —' Čia 
ir kituose Moroko mies
tuose nepaliaujamai plinta 
gandai, kad Prancūzijos 
premjeras Mendes - Fran
ce yra pasirengęs leisti 
buvušiam sultonui Muha
medui Ben Jousefui

Valdžia neatsižvelgia į veteranų 
gerbūvį., sako VFW suvažiavimas

__ L__________ 

veteranais ir jų šeimomis.
Rezoliucija smerkia ve

teranų ligoninių skaičiaus 
sumažinimą.

Rezoliucija atėjo kaip 
, netikėtas smūgis adminis
tracijai, nes VFW yra kon
servatyvių žmonių vado
vaujama organizacija ir 
dauguma jų yra republi
konų partijos žmonės. •

Philadelphia. — Užsienio 
Karų Veteranų (VFW) su
važiavimas čia priėmė re
zoliuciją, kurioje griež
tais žodžiais pasmerkta Ei- 
senhowerio administracija 
už veteranų gerbūvio ne
paisymą. Rezoliucijoje sa
koma, kad valdžia ciniškai 
nepaiso, kas darosi su ser
gančiais arba sunegalintais

4 policiniai įstatymų projektai

Sen. McCarthy byla 
perduota komisijai
'Nixonas skirs specialę komisiją 
Flanderso rezoliucija nustumta

Washingtonas. — Po to, 
kai senatas 75-iais balsais 
balsais prieš 12 nutarė ne
svarstyti tuojau Flanderso 
rezoliucijos prieš McCar
thy ir perduoti reikalą spe- 
cialei komisijai, komisijos

; sudarymas pavestas vice - 
prezidentui Nixonui. Pa-

ji komisija posėdžiautų 
“rytais, dienomis ir vaka
rais.” McCarthy jaučia, 
kad jis atsiekė tam tikrą 
laimėjimą, kadangi senatas 
nebalsavo tiesioginiai Flan
derso rezoliuciją.

Prieš nutarimą kurti 
specialę komisiją ir tuomi 
atidėti reikalą, balsavo, 
apart Flanderso ir kitų 
dviejų republikonų (Coope- 
rio ir Duff o), aiškiausiai

, v . naujadalybinis demokratų
! nešti nuosprendį dar prieš j sparnas: Douglas, Ful- 
1 pasibaigus šiai kongresi-1 bright, Lehman, Humph- 
i nei sesijai. Pats senato
rius McCarthy pareiškė, 
kad jis nori, jog specialio-

stumiami pirmyn senate ir bute starasis tuojau ėmėsi suda-
I , rvfi in triin mnuhliknnil

Washingtonas. — Val
džios pastangos pravesti 
dar per šį kongreso posė
džiavimo laikotarpį visą ei
lę taip vadinamų “anti-sub- 
versyvių” įstatymų, varo
mos pirmyn. Keturi biliai, 
kuriuos jau patvirtino At
stovų Butas, buvo perduoti 
teisinei Senato komisijai. 
Vienas tų bilių numato at
imti pilietybę nuo kiekvie
no asmens, kuris1 nuteisia
mas “už planavimą raginti 
nuversti valdžią.”*

Jei tas bilius taptų įsta- nato komisijos 
tymu, Amerikos pilietybė kas sen. Langeris iš North 
būtų atimta nuo visos ei- Dakotos.

I ryti ją iš trijų republikonų
7Z o -.i . , , - i ir trijų demokratu,les po Smitho Įstatymu jau s <al- komisija turgs 
nuteistų Amerikos komu- kaltininlu^ ir iš.
nistų vadu, nežiūrint, 1 J 
jie yra gimę šioje šalyje, j 
ar užsienyje.

Vienas valdžios siūlomų 
įstatymo projektu, betgi, 
susilaukė didesnio ’ pasi
priešinimo. Tai yra bilius 
apie valdžios teisę klausy
tis privatinių telefono pa
sikalbėjimų ir pertikrinti 
telegramas, ir naudoti duo
menis teismuose.

Prieš tą planą stoja Se-* 
s pirminin-

Britai dar aštrins kovos 
prieš kenyiečius metodus

Visažinantis Johnas jau 
nieko nežinojo, sako Bonn

Nairobi. — Britų guber
natorius Kėny joje Sir 
Evelyn Baring pranešė, 
kad karinės britų jėgos pa
aštrins kovos prieš kenyie
čius metodus. Valdžia tu
rės bet kokiu laiku teisę 
išakyti gyventojams eva
kuoti savo kaimus be jokio 
ankstyvesnio įspėjimo, tu
rės teisę suimti “saugumo 
sumetimais” neribotam lai
kui ištysas negrų bendruo
menes ir tt.

Faktinai, kaip nurodoma, 
britai jau seniai vartoja tas 
metodas kovoje prieš Ke- 
nyos nacionalistus, kuriuos^ 
britai vadina “Mau Mau.”

Bonn. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
pareiškė, kad Dr. Otto 
John, Vakarų Vokietijos; 
saugumo ir kontr - espiona- 
žo viršininkas, kuris pėrė-1 
jo Rytų Vokietijon, “nieko 
svarbaus nežinojo.”

Tuoj po Johno perėjimo 
pas komunistus Adenaue
rio valdžia pareiškė, kad 
jo pabėgimas yra “katas
trofa,” “labai rimtas da
lykas” ir buvo sakyta, kad 
ne tik V. Vokietijos, bet 
ir JAV, Britanijos ir Pran
cūzijos saugumo organai 
labai susirūpinę.

Suimti septyni 
komunistai po 
aukšta kaucija

T ■ I

$100,900 kaucija Denvery 
areštuotiems komunistam

Washingtonas. — Tei
singumo departmentas pra
nešė, kad dar du komunis
tų veikėjai buvo suimti, 
šiuo kartu Coloradoje. Die
ną prieš tai buvo pranešta, 
kad penki Vakarinio 
kraščio 
suimti.

rey, Hill, Hennings, Mon- 
roney, Magnuson ir Cha
vez.

Bet eilė liberalinių de
mokratų, kaili, tai Syming- 
tonas, Gillette ir kiti nėjo 
su dauguma ir balsavo už. 
specialę komisiją. Jie tei
gia, kad tai visvien laimė
jimas prieš McCarthy.

Pa- 
komuništų vadai

anksčiau suimtų
komunistų veikėjų

Colorado Komu-
pirminin-

Vėliausios minios
Seoulas. — Čia vėl pasi

kartojo Pietų Korėjos val
džios inspiruojamos demon
stracijos prieš tarpininkų 
komisiją, ypatingai prieš 
lenkus ir čekus narius.

Šiaurės Korėja 
kad užpuolimai ant 
ninku yra paliaubų 
ties laužymas.

6,000 aerodromo tarnau
tojų planuoja prisidėti prie 
lakūnu streiko, c

sako, 
tarpi- 
sutūr-

Kalkuta. — Italų alpinis
tų ekspedicija pasiekė ant
rą po Everesto Himalajų 
kalnų viršukalnę.

penkių 
randasi 
nistų Partijos 
kas Arthur Bary, jo žmo
na Anna Correa Bary, or
ganizatorius Harold Zepe
lin ir Utah Kom. Partijos 
pirmininkas Lewis Martin 
Johnson.

J. V. ,komisionierius D. 
Neff- padėjo juos po $100,- 
000 kaucija kiekvieną. Su
imtieji pareiškė, kad jie 
negali turėti vilties tokias 
išpūstas kaucijos sumas 
užsimokėti, ir turės likti 
kalėjime.

Apart minimų keturių 
Los Angelese buvo suimta 
Patricia Blau, kuri keli mė
nesiai atgal buvo suimta 
kaipo padėjusi komunistų 
vadui Thompsonui slapsty
tis, bet prieš ją nebuvo pa
kankamai įrodymų.

Ji dabar suimta, kaip 
kiti, po Smitho aktu.

Kiti du, kurie buvo 
imti diena vėliau, yra 
W.
Maia Scherrer. Jie 
Coloradoje. -
Buvo “pogrindžio vadovė”, 
tvirtina FBI direktorius

FBI direktorius Edgar 
Hoover pareiškė, kad Anna 
Correa Bary buvusi viena 
žymiausių komunistų va
dų Vakariniame pakrašty
je, ir, kad jos uždavinys bu
vo “šnipinėti prieš FBI, 
kad surasti, kaip FBI suse
ka kitus pogrindinius ko
munistų vadus.”,

ir

su-

Washingtonas. — Gręsia 
visuotinas visų oro susisie
kimo linijų streikas. United 
Airlines ir Trans World 
Airlines lakūnai planuoja 
pasekti streikuojančius, 
American Airlines lakūnus.
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ti Morokon. Jis dabar ran
dasi tremtyje Madagaska
ro saloje, o jo vietoje sulto
nu uždėtas Francūzijai pa
lankesnis žmogus.

Washingtonas. — SACB' 
(“Subversyvio Veikimo 
Kontrolės Taryba”) buvo 
raginta senatoriaus Harry 
Caino (R. Wash.) paskelbti 
Darbininkų Jaunimo Ly
gą (Labor Youth League) 
komunistiniu frontu ir tuo 
būdu subversyve organi
zacija.

Roma. — čia manoma,i 
kad Italijos - Jugoslavijos 
sutartis dėl Triesto yra ne
tolimos ateities dalykas.

Scherrer ir jo žmona 
suimti

Nuplaukė Dunojum anapus 
“geležinės uždangos”, grįš

Passau. — Šio Bavarijos 
miestelio burmistras gavo 
laišką iš Budapešto, kad 
ten atvyko keleivis iš Pa
ssau. ir jis bus sinučiamas 
atgal. Tas keleivis, tai šuo, 
kurio būda buvo Dunojaus 
vandeniu nunešta per Ba
variją ir Austriją iki Veng
rijos sostinės. Būdos gy
ventojas visą laiką patogiai 
plaukė ir atrodė nepavar
gęs.

Budapešte jo kilmė buvo 
pažinta iš užrašo ant rete
žėlio.
60 žymiu asmenų pasmerkė 
JAV politiką link Kinijos

Harriman, N. Y. — Čia 
įvyko American Assembly 
posėdis, kuriame tarp kito 
buvo svarstytas Amerikos 
nusistatymas link Kinijos. 
American Assembly yra 
konservatyvė žymių . as
menų organizacija, kurios 
tikslas yra studijuoti tarp
tautinius klausimus. Ją 
prie Columbios universiteto 
1950-tais metais įsteigė Ei
senhower is, kuomet jis dar 
buvo to universiteto prezi
dentu.

60 svarbių tos organiza
cijos narių, tarp jų • bu
vusi ambasadorė Danijoje 
Eugenie Andersen, D. Ro- 
ckeffelleris ir kiti, pareiš
kė, kad Amerika daro klai
dą skelbdama, kad nepa
liaujamai stos prieš Kini
jos priėmimą Į Jungtines 
Tautas.

Roma. — Italijos policija ’ 
per paskutinius metus su
rado apie 75,000 paslėptų 
ginklų. Tuos ginklus po 
karo pabaigos paslėpė bu
vę partizanai.

ORAS. — Debesuota, šil
čiau.

*•
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Dar vienas susitarimas
Didžiosios Britanijos ir Egipto susitarimas dėl Suez 

kanalo reiškia dar vieną imperializmo pasitraukimą. Per 
porą metų britą/ turės išsikraustyti iš Suezo ir sugrą
žinti jį egiptiečfams. Dabar jie ten turi dėžulę ir ge
rai ginkluotą armiją iš 80,000 vyrų. Sutartyje britai 
pasilaiko teisę sugrįžti į Suezą atsitikime karo, jeigu 
susidarytų pavojus Turkijai, ’

Britai traukiasi- iš Suezo ne geruoju. Laikėsi dan
timis įsikandę. Sakoma, kad pats premjeras Chur
chill tik “per ašaras” sutiko su tokia sutartimi. Mat, 
jis kadaise pareiškė, kad jis nebūsiąs premjeru Brita
nijos imperijai likviduoti. Betgi šis nusileidimas 
Egiptui dalį tos imperijos likviduoja.

Tokios militarinės bazės, kokias įvairiuose kraštuo
se turi britai ir kokių keletą šimtų prisisteigė Jungtinės 
Valstijos, imperializmo negalės amžinai išgelbėti. Da
lykas yra tame, kad jokia save gerbianti tauta negali 
pakęsti svetimo militarinio peilio po kaklu. Kolonijų 
gi žmonės pradeda pabusti. Visa kaltė suverčiama ant 
komunistų veiklos ir propagandos. Bet tai tik dalis 
tiesos. Kolonijų žnymių bruzdėjimas už laisvę ir tau
tinę nepriklausomybę turi daug gilesnes šaknis. Tie 
žmonės, kentėję per šimtus metų svetimą priespaudą, 
nepaisant iš imperialistų pusės trukdymų, šviečiasi, 
progresuoja, — jie atsisako būti laikomi antrosios kla
sės žmonėmis. Agitacija tik padeda žmonėms akis ati
daryti.

Jau prieš Indiją
Union of South Africa yra dalimi Britų imperijos. 

Saujelė baltųjų atėjūnų valdo milijonus tamsiosios 
spalvos žmonių. Jie turi įvedę biaurų rasistinį reži
mą. Premjeras Malan yra diktatorius.

Dabar šitas Malan išstojo su viešu ir tikrai nepa
prastu atsišaukimu 
tus. Jis reikalauja, 
tiniam režimui, bet 
saugumą.”

-Ko Malan bijo? 
ca pavojų ?

Vyriausias ir didžiausias pavojus ateinąs iš Indijos. 
Indijos premjeras Nehru iškilęs į visos Azijos žmonių 
vadus ir, talkoje su komunistine Kinija, esąs pasimojęs 
pasiimti ne tik Azijos, bet ir Afrikos žmones!

“Mūsų laimė”, sako Malan, “kad Nehru su

į Šiaurinio Atlanto Sąjungos kraš- 
kad jie garantuotų ne tik jo fašis- 
visam Indian okeanui “pilniausią

Kas sudaro Union of South Afri-

savo z- 
atvirumu nepalieka jokios abejonės apie savo tikslus. 
Nehru anti-kolonijalė politika praktikoje reiškia tai, 
kad keturios europinės šalys — praktiškai, baltasis 
žmogus — turi pasitraukti iš Afrikos.”

Niekur niekas nematė, kad Nehru reikalautų bal
tąjį žmogų visiškai pasitraukti iš Azijos arba Afrikos. 
Jis, kartu su visais imperializmo priešais, tiktai reika
lauja, kad šitas baltas žmogus nebelaikytų priespaudoje 
azijiečio bei afrikiečio. Tai, žinoma, reiškia imperia
lizmo pasitraukimą iš Azijos ir Afrikos, tai reiškia galą 
rasistiniam Malano režimui Pietinėje Afrikoje.

Dar nepakankamai pasimokė
Nors ir aplaikę labai skaudų smūgį Indokinijoje, 

francūzai imperialistai savo žiaurumo prieš to krašto 
žmonės neatsižada. Štai praėjusį sekmadienį mieste 
Saigon, kurį francūzai tebevaldo, buvo suruošta džiaug
smų demonstracija. Tūkstančiai vietnamiečių išsilie
jo į miesto gatves. Francūzai demonstrantus užpuolė. 
Policija minią apšaudė. Daugiau kaip šimtą demons
tracijos vadų suareštavo ir sumetė į kalėjimus.

Tai nepateisinamas žiaurumas. Tai nepateisinamas 
francūzų pasimojimas užniaužti Vietnamo žmonių tai
kos džiaugsmą.

Įdomu, kad demonstrantai, apart Vietnamo Demo„- 
krątinės Respublikos vėliavų,- nešė ir francūzų vėlia
vas. Jas policija sutrempė,.supurvino ir sukruvino!

Iranas susitaria su britų 
Kompanija apie atlyginimą

Teheranas. — Irano fi
nansų reikalų ministras 
Ali Almini pareiškė, , kad 
Iranas bagia susitarti y su 
Britanijos kompanija apie 
atlyginimą už nacionalizuo
tas žibalo versmes.

Iranas užmokėsiąs bri- 
tiį kompanijai apie 30,000,- 
000 svarų ($84,000,000).

’’Laisvės Balandis’* pribūna 
čia, uždarytas narvelyje.

New Yorkas. — Karve
lis, kuris skrisdamas iš 
Minucheno į kitą Bavarijos 
miestelį paklydęs buvo už
sukęs čekoslovakijon ir 
grįžo. į Vakarus, šiomis 
dienomis iškilmingai buvo 
sutiktas- kaip “Laisvės Ba
landis” Idlewild- aerodrome.

Jį sutiko 15 fotografų; 
“Laisvosios Europos” ra.

(Pradžia lieposi 28 laidoje)
Šiandien matytieji vaiz

dai veda mintį į tolimą pra
eitį, pradžion 15-tojo šimt
mečio, Francūzijon. Visa 
šiaurinė šalies dalis jau bu
vo svetimųjų užimta ir net 
karaliumi užsodintas ang
las. Aukštieji valdininkai, 
turtuoliai prisilaižinėjo 
svetimiems, laukdami ma
lonių. O savuosius paval
dinius engė, skurdino, ver
gė.

Tokiose tai sąlygose au
go, ganė tėvo aveles Dom- 
rėmy kaime jaunuolė Jean
ne D’Arc. Ganė ir galvojo. 
Ką jinai galvojo, niekas ti
krai nežino — mergaitės 
neišmokino skaityti nei ra
šyti. Jos mintys likosi ne
užrašytos. O jei ir būtų už
rašiusi, to laiko ragangau- 
džiai, tikriausia, visą tai 
būtų supleškinę liepsnose.

Tačiau jos gyvenimo vė
lesnieji veiksmai daleidžia 
daryti šiokius tokius spren
dimus apie jos audringas 
mintis. Stebėdama Vosges 
kalnyno gūbrius ji galėjo 
galvoti apie erdvesnį gyve
nimą neužmatomuose to
liuose. Ji galėjo būti gir
dėjusi pasakojimus ir pa
davimus apie kitokį gyve
nimą. Gal vaizduotė dievi
no karžygius, kurie ant žir
gų skriedami į tolius su 
kardu skinasi, sau kelius j 
turtą, garbę ir erdvę. Ar
ba matymas siaurėjant sa
vo šalį ir brolių vargus ga
lėjo iššaukti, vergėjams 
kerštą. Vienok ginklas ir 
galia, ne mergaitės dalis.

Motinos išmokyta maldų, galiau ir ponios raportavo, 
mergaitė galėjo būti pa-1 jog ji tebėra “čystatos pil- 
maldi. Vienok atvirai, be-; na,” nekalta, 
pusiškai tyrinėjantieji ar
timiausius tiems laikams 
užrašus abejoja, kad ji bū
tų tikėjusi “dangiškiems 
balsams,” raginantiems ją 
į karą. Yra išvadų, kad ji
nai tups balsus “išrado” 
tikslu gauti leidimą imti 
ginklą į savo rankas.

Kad tikėti, “dangiškiems 
balsams,” jinai būtų tuėju- 
si būti ligūsta. Bet ji to
kia nebuvo. Užrašuose apie 
ją sakoma, jog ji buvusi ne
paprastai energinga. Namų 
darbe greita ir gabi, o dai
lės darbuose ir suaugusios 
negalėjo jai prilygti. Tė
vams paklusni ir maloni. 
Kaimynams geraširdinga, 
jų mylima.

Skirtingiausia' nuo kitų 
jos amžiaus mergaičių ji 
buvusi tylumu, užsimąsty- 
mu. Kai rankos vikriai dir
bo įprastą darbą, ar lakiu, 
lengvu žingsniu ji skriejo 
aplink avelių bandas, jos 
mintis laisvai skrajojo. 
Liuosvalandžiais ji neieško
jo lengvų pašnekėsiu ar 
žaismių su vyriškuoju jau
nimu, bet visiškai paskęs
davo savo mintyse.

Iš kur ji gavo pradus gi
liam mintijimui, taip ir lie
kasi paslaptimi. Tačiau 
žmonių, padavimuose yra 
užsilikusi nuomonė, kad ji, 
nuo. mažų dienų, jaute norą 
išlaisvinti Francūziją iš po 
svetimųjų-, jungo. Dėl: to.dar 
leistina, kad jos. svajonės ir 
mintys tam. planus audė.

Kokiu būdu ji gulėjo lais-, 
vinti? Reikėjo ginklo. Kas

mergaitei ginklą duos?
17 metų būdama jinai 
kreipėsi

Vos 
jau

Netikintieji į balsus supra
to, jog minioms vyrų ūpin
gai buriantis karui, įvyks 
pergalių. O pergalės visuo- i 
met reiškė bau jus grobius, ! 
naujus pelnus. Pelnagro- 1 
biai ėjo sykiu su einan
čiais tėvynę laisvinti ir tū
lose sąlygose neišvengiamai 
turėjo padėti kariauti.

Tačiau laimėjimui kare,
į gubernatorių, kaip ir visur, svarbu ir ge- 

kad jis pristatytų Francu- ra vadovybė. Užrašuose a- 
zijos sosto įpėdiniui jos pa- pie 
siūlymą. Ji sakiusi, kad 
dievas per ją teiks pagalbą 
išvyti svetimuosius. Jos pa
siūlymui niekas nekreipė 
dėmesio. Vienok kuomet 
anglai pasiekė Orleaną, grę- 
sm.č siekė šalies pietuosna, ' mams sąlygos -buvo, 
gubernatorius Baudricourt < 
1429 metų vasario mėnesį ;
leido jai matytis su sosto [ n karaį ku.
!Pedlniu' I rie nebuvo galimi laimėti.

Per dideles pastangas, Jeanne daug kame nesuti- 
griežtą ryžtingumą, po tri- ko, tačiau iš armijos nesi

traukė. Teigiama, jog išjo
dama į paskutinį savo mūšį 
ji suprato, kad to mūšio ne
galės laimėti, tačiau mūšin 
ėjo atlikdama prievolę.

Pralaimėjimams priežas
čių buvo daug. Savas kara
lius liaudies gyvenimo ne
pagerino. Liaudis piktino- i 
si savųjų išdykusiu siautė- i 
jimu, kuris padidėjo su ga- i 
vimu daugiau galios. Verž- į 
lumas į karą už karaliaus 
ir jo dvariškių geidulius 
pradėjo ataušti. Įvyko pra
laimėtų mūšių, mažėjo vil
tis pergalių ir grobių. Bet 

didžiausias smūgis krito. 
Jeanne tapo sužeista mūšy- 

i j e prie Paryžiaus. Galėji
mas, ją sužeisti krikdė pa- 

. “dangiškaisiais
i balsais.” Susidūrusios su i 
i galingesne jėga, nesitikėda-; 
i mos dangiškosios pagalbos, i 
išsigandusios armijos pra- 1 
dėjo krikti.

Jeannc su šeima už sužei-

Jeanne atsiliepiama 
kaip apie 'gabų ir narsų ka
ro vadą. Kad dėka jai ga
lėjo laimėti ir laimėjo ten, 
kur laimėjimui buvo bent

2 pusl.-Lauvė (Libetty )-Trečiad., Rugp. (Aug.) 4, 1954

Šeimininkėms! Montello, Mass.
! Laisves piknikui dovanų 
i priedai, ir pataisos 
LAWRENCE, MASS, t y 

Abrūsus dovanojo: A. 
Čiuladienė, S. Penkus, L.

Shupetrienė, F. Kodienė, V. 
Zula, R. Chuladienė.

J. Šleivienė dovanojo
I cofffee percolator.

E. Kralikauskienė ir M. 
Bereišienė tiktai pasidarba
vo tas dovanas išleisti, jos 

; neaukojo.
Abingtonietė aukojo $10.

MONTELLO, MASS.
Pirmesniuose aprašy- 

i muose tų, kurios dovanojo 
: valgių moterų stalui, buvo 
i praleistos šios dovanų da- 
i vejos ar ne pilnai išspaus-
• dinta jų duotos dovanos:

Pyragų dovanojo M. Mic-
1 kevičienė, M. Podžiūniene
i ir M. C. 1

T. Kaminskienė — bVetą 
kugelio. Y

M. Gutauskienė — galw-
1 na pieno ir uogų.

Už Moterų Apšvietos 
i Klubo dovanotus $15 buvo 
! nupirkta hamė.

Norwoodo draugai ir 
! druagės $8.

A. Liaudanskienė iš Lew
iston, Me., kvortą vyno.

K. čereškiene
• Red. pastaba:

Kitos dovanos moterų
■ stalui ir bendrai pikniko
• virtuvei buvo skelbtos lie
pos 24, 27 ir 31-mos laido-

re-

PYČ1Ų-PERSIKŲ 
VALGIAU

“Peaches-and-cream ” 
komenduoja newyorkietis
Nątional1 Dairy Council. 
Tito pat sykiu primena, kad 
tai ne jų. išradimas. Užra
šai rodo, kad ankstybieji 
Amerikos ateiviai pirmuo
sius pyčių medelius sodino 
apie 1600 metais. Tiktai 
apie 25 metais anksčiau jie 
buvo atsigabenę pirmąsias 
karves.

Pyčių ankstybiausia ži-
mažiausios sąlygos. Bet ne ' noma tėvynė esanti Persi- 
visur ir ne visada laimėji- joje. Penkiais šimtais me-

tų pirm Kristaus kiniečiai i 
_ Apsvaigęs laimėjimais,, §]mtmečiais vgliau romgnai , 

i vėplas karalius užsimojo j tą vaisių vadino persicaj 
kas leidžia suprasti, kad ir 
jie bus gavę iš Persijos, i 
Francūzai pavadino peche. 
Dalęidžiama, kad angliškai 
kalbantieji pasisavino nuo 
jų vadinimą.
KREMAS SU PYČĖMIS I 
puodukas pieno 
puodukas skystos grietinės , 
2 bi'skelį plakti kiaušiniai 
Y\. puoduko cukraus 
žiupsnis druskos 
šaukštelis vanila

puoduko rudo cukraus 
6 perskeltos pyčės.

Užkaitink pieną ir grie- i 
tinę dubeltavame puode 
veik iki virimo. Turėk su
maišytus kiaušinius su! 
cukrum ir druska ir laips- , 
niškai įmaišyk į karštą pie- ■ 
na. Nuolat maišydama, pa-: 
virk/iki pradės lipti prie1 
šaukšto. Dadėk vanillą.

Atšaldyk. Supilk į lėkš- | 
I tą kepamą indą. Kai kre-1 
I mas (custard) patirštės ir ' trečdalį to skaičiaus, 
i nusistovės, indą įstatyk Į 
i platesnę blėtą. Tą tarp blė- ^ad
tų tuštumą apdėk ledu, suknelė pirmą ^savo tąrny- 
Kremą apibarstyk ruduoju | 
cukrumi ir paspragipg po j

I liepsna iki cukrus išsileis ir • 
pradės burbulais pūstis. į 
Laikyk šaltai iki reikės 
valgyti. Paduok uždėtą ant i neseniai išradusi tempera- 
gerai atšaldytų pyčių.!

Spraginant cukrų po liep- 
i sna, aplinkui ledas deda- 
i mas tam, kad kremas išsi- 
i laikytų šaltas paviršiui ke- 
, pant. Nesant ledo, galima 

Galėjimas ja paimti be- : bl®t'i /Z11!
laisvėn'visiškai sunaikino ®a t? vande"®.’ . bet ™ 
tikėjimą į jos dangiškąja!koklu metaliniu segtuku 
galią. Didžiūnu akyse ~ji ' Plausti, kad bleta ant 
dabar, buvo paprasta pieme-1 vandens neiškiltų, 
ne, kuri vadovavo valdo-;
vams, jų armijoms. Reikėjo ! apie nuostabią mergaitę, 
kaip nors atsipirkti nuo to > Dvasiškijai pasidarė nepa- i 
pažeminimo. Vieton išpirk- į togu vis smerkti tą, ką 
ti ją iš belaisvės, ji tapo j liaudis garbina. Už 25 me- 
atiduota inkvizicijos teis-! tų po jos nužudymo, 1456 
m ui. , metais, popiežius teismo :

Pripažinus ją eretike ir • nuosprendį panaikino.
ragana,, nuteisė pakarti. ! Gale 19-tojo. šimtmečio 
Sakoma, kad pastatyta prie įvykusi liaudies revoliucija 
kartuvių ji prisipažino ir aukštai iškėlė Orleano mer- ! 
atgailavo, nors sunku da-į gėlės garbingas i tradicijos, 

gegužės 8-tos jie pralaužė i leisti, kad tokio pobūdžio 
apgulos stovį. Sekė kitos ' asmuo, kokiu buvo Jeanne, 
pergalės, atsiėmimas Jar- j prisipažintų tuo, kuo jis nė- 
geau,. Beaugency, 
Nuvijo . anglus už Loire. 
Pasiekė Reims ir ten armi
ja, su Jeanne priešakyje, 
pasodino, ant sosto francū
zų. karalių Charles VII,

Istorikai sako, kad Jean
ne, laikydama rankoje per
galės vėliavą, stovėjo greta 
karaliaus laike jo karūnavi
mo apeigų.

jų dienų laukimo, jai pa
skyrė pasimatymą. Padavi
mai sako, jog ji buvo taip 
gabi, kad iš girdėtų pasa
kojimų ji atpažino į eilinius 
persirengusį įpėdinį iš bū
rio tarnų ir dvariškių.
Jeanne jam pakartojusi jo 
šeimos specialę maldą, ku
rią jisai taręsis tiktai vie
nas žinančiu. Parodžiusi 
platų žinojimą visais pasi
matyme jai pastatytais 
klausimais. Sosto įpėdinis 
ir prietaringi jo dvariškiai 
tą žinojimą paskaitė “dam. 
giškų balsų” suteikta jai 
išmintimi. Įpėdinis sutiko 
pristatyti ją savo valdinin 
kams.

Tai buvo pirmutinis pri- : .... _..v. . V , . 1 ,. sitikeiimą! pažinimas, bet ne visuoti-: „ <
| nąs. Karališkų daktarų ko-j 
'misija ją tyrinėjo, tardė ir j 
i nusprendė, jog ji nėra vėl- i 
i nio apsėsta nei priešiška 
katalikų tikėjimui. Tuomet 

! Jeanne dar turėjo pereiti

nusistovės, indą įstatyk Į

ponių tarybos šerengą. Pa- I dimą buvo apteikta titulu i 
įgaliau ir ponios raportavo, du Lis. Ji buvo nepaten- >

Po to viso Jeannei leido 
J i stoti armijom Jinai sų apie 

4 ar 5 tūkstantimis vyrų 
išjojo į pagalbą Orleano ap
gynėjams. Jojo priešakyje 
būrio. ;Vbiemis pusėmis 
greta jos pėsti lapnojo bū
rys sijonuotų vyrų, nešini 
kryžiais. Jie ėjo palydėti 
ją ir palaiminti pergalei.

Kokiu kitu būdu jaunuo
lė kaimietė, iš Adomo šon
kaulio išlaužtas pusžmogis, 
būtų galėjusi atsistoti prie
šakyje vyrų būrio kaip ka
rininkas? Tikriausia tą ga
limybę suteikė tiktai pasi- 
skelbimas, kąd girdėjo 
“dangiškus balsus,” kurie 
šaukė tėvynę ginti.
- Jeanne su savo būriais 
įžengė į Orleano 1429 metų 
balandžio 29-tą dieną. Iki

kinta, tą "atpildą skaitė ne
pakankamu, tačiau iš pa
reigų nesitraukė. 1430-me
tų kovo mėnesį ji išvyko 
padėti apginti i Compiėgne 
nuo Burgundijos kunigaik
ščio. O gegužės 24-tą—jos 
būrys tapo apsuptas ir ji 
paimta belaisvei!.

dijoi stoties pareigūnai ir 
kiti.

Svečias, radosi narvelyje.

! ra.
Teigiama, kad už atgai

lavimą Jeanne tuomet pali
ko gyvą. Tačiau iš belais
vės nepaleido, neigi jai at
leido. Netrukus jos pri
žiuro vai ją prikalbėję (o 
gal privertė) vėl apsivilkti 
vyriškais rūbais. Inkvizici
jos teismas tą paskaitė jos 
“atkritimu” i eretikes, i ra- 

I ganystę. 1431 metų gegu- 
Ar jaunuolė kaimietė | žės 30-tą apie 20 metų am- 

Jėanne to atsiekė dėka 
“dangiškiems balsams?” 
Vėlesnė jos, gyvenimo eiga 
užtikrinančiai atsako: ‘Ne.’

Mergaitei tapus karo va
du, 'žinia sklido, kaip gais
ras. Miniomis bėgo pažiū
rėti* Atėjusieji išgirdo aįne 
“dangiškus^ balsus.” Tikin
tieji suskubo sekti ^dangiš
ko. įkvėpimo? vedamą vadą.

Patay.

žiaus mergaitė karžygė ta
po sudeginta ant laužo Ro
uen miesto gatvėje.

Inkvizicijos teismui va
dovavo dvasiškiai. Sijonuo- 
čiai vyrai nė pirštu nepa
judino mergaitę - apginti. 
Norėjo juo greičiau jos nu
sikratyti, užmiršti. Tačiau 
liaudis iš lūpų į lūpas pa
davimais kūrė legendas

Gerai pusiu tos suknelės 
i siūlė turi iki 15 dyksnių co
lyje, prastai siūta apie 

Tai 
dėl to kartais pasitaiko, 

“bargenuose” pirkta 
suKneiė pirmą savo tąrny- 

j bos dieną paleidžia pažastis 
• ir kitas daugiau tempiami 

iūles.

Viena kompanija skelbia

turės ir virimo bei kepimo 
laiko kontrolį, kuris pritai-

. komas bile kokiam pečiui.
i Neteko vartoti, negaliu re-
i domenduoti, tačiau verta
. patyrinėti. Sako, kad tą t 
Į ‘potwatcherį’ nustačius, jis 
automatiškai sustabdo viri-

! mą laikui atėjus.

Today’s Pattern -

Inį
Pattern 9235 (includes transfer): 

Child’s Sizes 2, 4, 6. 8. 10. Size 6 
Sundress, 2 yards 35-inch; jacket, 
% yard; bonnet ’/g yard

Dvasiškija negalėjo atsilik
ti, tad 1894 metu sausio 27 
popiežius Leonas) XIII lei- ■ 
do ją rinkti į švęn tąsios, o 
1908 m. gruodžio 13-tą jos 
vardas tapo išspausdintas 
įšventintųjų surašuos-e.

Tai buvo gadynė, kada į 
Amerikos moterys jau buvo , 
paskelbusios moterų dieną ' 
ir vykdė demonstracijas už 
lygias teises. O Europos 
padangę raižė pirmieji pro
letarinės revoliucijos žai
bai. Perdaug jau žavinga 
būtų buvusi Jeanne, jeigu 
ji būtų palikta kaip liau-• 
dies moterų simbolis, žy
giuojanti liaudies kovų; 
priešakyje su ginklu ran
koje. Dvasiškijai reikėjo 
ją paslėpti po šventosios, 
skraiste. Paslėpti po .tuo i __  _____ „ t
pačiu kryžiumi, vardan ku- rio ir dydžio siųskite; Pat- 
rio jų pirmtakūnai ją sude-• tern Dept., 110-12 Atlantic 
gino ant laužo. I '

(Bus daugiau) i N. Y.

SIZES 
2—10

Užsakymą su 35 centai^ 
pažymėjimu formos nunįfc-

I Avenue, Richmond Hill 19,



n

Lietuvos Sūnus — Išeivis
Rašo SUSNINKŲ JURGIS

/ (Tąsa) nių vaikų ir tėvų. Taip laikui bėgant
Matyti, kad veik kiekvienas žmogus 

turi tą įgimtą meilę, kad kiekvienam tė
vynė gimtoji yra tokia brangi. Bet mes 
lietuviai paprasti darbo žmoneliai, ro
dosi, negalėtume mylėti tikrai savo gim
tinės šalelės, nežinodami jos gilios pra
eities, jos senos istorijos. Atsiminkime, 
betgi, kad saulė tekės ir nusileis, kad 
mėnulis švies tyliomis naktimis ant mū
sų gimtinės, švies dar ilgai, kai mūsų 
nebus ant šios žemės paviršiaus. Lietu
viams išeiviams, esantiems^vetimoje ša
lyje ir menkai mokantiems svetimas 
kalbas ,sunku pažinti savo tėvynę iš 
knygų. Tiesa, kad daugelis garsių ir 
garbingų vyrų padėjo nemažai darbo ir 
triūso ištyrinėjimui lietuvių tautosa
kos, liaudies meno, atrasdami nesuskai
tomus turtus, poezijos ir prozos. Nevie
nas garsus poetas ieškojo sau įkvėpimo 
mūsų prabočių senovės lietuvių kūrybo
je. K

L^bai labai daug Lietuvos sūnų ir du- 
krųz/ra išvykę svetur ieškodami sau lai
mėj geresnio, malonesnio gyvenimo, ne
gu turėjo savo tėvynėje. Gal neklysčiau 
pasakydamas, kad šiandien vargiai ga
lėtume surasti šiame pasaulyje nors 
vieną kampelį, kur nesirastų lietuvių. 
Ir vienas toks tos didžiulės Lietuvos 
emigrantų masės narys buvo Jurgis Ri
tinėlis, nes jis Lietuvoje kaip ir kiti be
daliai, spaudžiusias baisaus vargo ir 
visokių nedatėklių, turėjo nutarti su su
spausta širdimi apleisti savo prie širdies 
taip artimą ir mylimą tėvynę, tą bran
gią tėvynę, kurioje jis subrendo į gana 
tvirtą ir gražų jaunuolį.

Kaip visi išeiviai, taip ir Jurgis palik
damas Lietuvą turėjo ne tik netikėtai 
palikti savo mylimą gimtinę išvykdamas 
į Ameriką, bet palikti ir mylimus tėve
lius, taip, labai mylimus tėvelius, brole-. 
liūs, sesutes ir geruosius kaimynėlius, 
su kuriais jis taip gerai sugyvendavo ir 
viskuom dalindavosi. Visi dabartinės 
senosios kartos išeiviai jauni iš Lietuvos 
vykome su neapsakomu liūdesiu, su šir
dį veriančiu gailesčiu, tiesiog su sukru- 
vintonj|is širdimis! Taip, mums buvo 
gaUą palikti seną ii* gražią tėvynę Lie
tuvą, mums net buvo gaila palikti ir tą 
šiurkštų ir vargingą gyvenimą.

Ir jeigu ne visokie svieto perėjūnai, 
ir jų visaip išgirtos išgarsintos Ameri
kos laimingas gyvenimas, tai gal mes 
iki pat vėlyvų laikų būtume vilkę tą 
sunkią žiauraus gyvenimo naštą. Žino
ma, tuomet tose jų kalbose buvo ir šiek 
tiek tiesos. Nes buvusi garbinga Ame
rika mus visus nuoširdžiai priėmė į sa
vo prieglobstį, nors vėliau nekurie mūsų 
brolių ir sesučių atvykėlių matė labai 
daug vargo pradedant šioje šalyje nau
ją gyvenimą. Bet toks skurdus gyveni
mas juos pamokino, kaip reikia gyventi, 
kaip taupyti uždirbtus pinigus, labai 
sunkiai užsidirbtus centelius ir dolerius. 
Taip, gyvenimas juos išmokino, kad ki
ti, kurie tik buvo kiek pamokyti, taip pa
gyvenus metelius kitus, — sunkiai dirb
dami ir dėdami centelius prie centelio, 
kurie buvo permirkę kruvinu prakaitu, 
—ysutaupė jų pakankamai, kad vėliau 
galėtų kiek lengviau iš to savo anksty
vesnio triūso gyventi. Ir, žinoma, kai 
kurie susitaupė tiek, kad galėjo įkurti 
sau kokį ^verslą. Vieni įsikūrė valgomų 
daiktų krautuvėles, kiti karči’amas-saliū- 
nus, treti dar kitokį verslą (biznį).

Ir laikui bėgant nekurie iš verslinin- 
kėlių tapo dideliais verslininkais,' pra
lobo. Pralobo taip, kad kartais savo 
gimtinę šalelę — Lietuvą — pamiršo.
• Bet tokių yra ar buvo, pasakyt tai ga
lima drąsiai — nedaug. Kiti visi, neat
sižvelgiant kaip praturtėjo, pralobo, pil
nai Lietuvos meilės neišsižadėjo.

Jurgis buvo vos ketverių metų vaikas, 
kai vieną gražią pavasario dieną tėvu
kas jį nuvedė prie šaltinėlio pagirdyti 
arklių, kad po pietų eiti dirvą arti. Ir 
tai tėvukas tada staigiai užpustas nege
ro vėjelio nupuolė nuo arklio ir parneš
tas keturių vyrų paguldytas lovon taip 
išgulėjo, tarytum pakirstas girios ažuo- , 
las, nėt ištisus trijus metelius. Ir taip 
visa jo kairioji pusė, kaip koja taip ran- 

tapo suparalyžiuota, nevaldoma.
Tai buvo baisi nelaimė namui ir visai 

šeimynai. Nes tėvukas ir sveikas būda
mas sunkiai dirbo, kad pramaitinti šei
myną, o sirgdamas tai jau tikrai nega
lėjo aprūpinti šeimą pilnu gyvenimu.

O šeima susidėjo iš vienuolikos, devy-

gydytojai viens po kito, sudyldė turėtas 
sutaupąs ir jų ūkis vis giliau grimzdo į 
skolas. O skola, kaip lietuviai sako, ne 
rona, neužgys. Reikėjo ieškoti išeities.

Jonas, vyriausias Jurgio brolis, iš pat 
mažumėlės buvo padykęs. Nors jis jau 
buvo suaugęs ir tėvukui padėti, to ne
darė, nieko nepaisė. Jis neklausė nei 
tėvuko gražių žodelių, nei motutės bei 
sesučių gailių ašarėlių, nei mažutėlių 
sesučių vargų vargelių. Ir, kad iš
vengti tarnybos caro kariuomenėje, pri
siprašė iš motinos pinigų, kuriuos ji tu
rėjo skolintis iš geradėjo žydo, ir išvyko 
į Ameriką. O ten, kaip daug kitų sūnų 
palaidūnų, nuėjo su šėlstančiais vėjais!... 
Dingo, — kaip kamparas vandenyje. Ir 
nuo to laiko niekas apie jį negirdėjo ir 
niekas jo nematė.

Gal pačiam Jurgiui nebūtų tekę pa
matyti Dėdės Šamo žemės, jei ne gera
širdis dėdė, tėvuko jaunesnysis brolis, 
kuris vienu kartu atsiuntė dvi laivakor
tes Jurgio vyresniam broliui ir vyres
nei seseriai. O dar už keleto metų Juo
zas atsiėmė ir Jurgį.

Po trijų metų gydytojai tėvuko kojų 
šiek tiek pagydė. Pagydė taip, kad bent 
su lazdele galėjo vaikščioti, landžioti šen 
ten. Bet ranką taip ir valkiojo tartum, 
pagalį iki pat mirties. Ūkio skolos būti
nai vertė parduoti, arba, imti žentą dėl 
vyriausios duktės Jevutės. Kadangi dvi 
Jurgio sesutės buvo jau subrendusios ir 
gana gražios merginos, tad žentuko ieš
koti ilgai nereikėjo. Taip už nekurio 
laiko Jurgis jau turėjo švogerį, o su 
juom ir visos šeimos didesnės bėdos ir 
rūpestėliai. Kurie tik jau turėjo stip
resnes kojas, turėjo nešdintis į svietą; 
kad duonelės sau pelnytis.

Jurgis tada turėjo tik šešis metus am
žiaus. Bet žiemą, kuomet būna didžiau
si šalčiai, kuomet vėjas su sniego spei
gais staugia, sukasi, pro mažiausi plyše
li veržiasi, kuomet šaltis į vidų lenda, 
kuomet net sienos braška ir kaip tik ge
riausias laikas miegoti, švogeris kaip 
tik ant vienos ar antros valandos laik-K 
rodžio vaiką pribudindavo ir vedėsi klo- 
jiman rugelių arba avižėlių kulti. 1

O kai kaimynai jam teikdavo “komp
limentų” už pernelyg visai dar jaunučio 
vaiko kankinimą, tai jis atsakydavo: 
“Aš nenoriu, kad jau jis taip kirstų spra
gilu iš visos sylos, o tik man pritartų.” 
Bet kaimynai tokiu atsakymu nepasi
tenkindavo. Ir dėka jiems jis taip anks
tyvais rytais nedrįsdavo vaiko keltiv •

f __________________________

Atėjo iš kažkur visai svetimas į Jur
gio taip mylimą gimtinę... Bakūžę, ku
rioje gimė, nugriovė, perkėlė kiton vie
ton. Klėtį taip pat nugriovė, suardė, ii’ 
jo liekanas klojiman sudėjo. Tvartus 
taip pat perkėlė kiton vieton. Nauja 
galva, nauja ir tvarka. Gražiausius me
džius, šimtamečius gluosnius, iškirto. 
Puikius baltuosius beržus, — taip pat. 
Ypatingai pastarųjų Jurgiui buvo taip 
gaila, nes būdavo, kaip tik ateidavo pa
vasarėlis, kaip tik gerai atšildavo, tė
vukas trijuose beržuose išgręždavo po 
skylutę, prikaldavo tulukes, pririšdavo 
kibirus, tai per dieną pribėgdavo net po 
du kibiru saldžiosios sulos. Tada vaikai 
pasikviesdavo kaimynų vaikus ir su pa
sigerėjimu gerdavo saldžią kaip medus 
sulą. Ir tuomi visi būdavo labai paten
kinti. J

Geltonmedį, gražiausią klevą, iš kurio 
tėvukas dirbinėjo visokius dailadaik- 
čius, kaip tai, šakutes, samčius ir kito
kius,— gražmenas — iškirto. Iškirto ir 
dvi gražiausias kriaušes, kurios kas me
tai duodavo puikiausius vaisius, nors 
pastarųjų jau ir pats žentukąs gailėjo.* 
Štai jo paties žodžiai: “Vieną nukirtau, 
kitą pradėjau... bet tartum kokia nema
toma ranka atėmė -energiją, — pailsau, 
mečiau kirvį, puoliau po kertamu me
džiu ir bematant užmigau.

Bet miegoti ilgai neteko, peš iš medžio 
išgirdau rustų balsą, kuris sklido iš 
aukštai: ‘Budeli! Kam tu mąne kerti? 
Ar tu mane- sodinai, auginai?’ Aš šo
kau išsigandęs ir drebėdamas — apsi
dairiau aplink, niekur nieko nesimato... 
Baisiai nusiginiau... Bet medžiui žaiz

dos užgydyti negalėjau. Netoli pusė jau 
buvo nukirsta ir todėl turėjau baigti. 
Bet sudėjau priežadą, kad daugiau jokių 
medžių nekirsiu šiuose namuose;”

(Bus daugiau)

MONTREAL, CANADA
Vickerio darbininkai 
susitaikė. Kepėjai 
negali to padaryti

Laivų statybos, Canadian 
Vickers, Ltd., įmonės darbi
ninkai, kurie dirba viduj, In
ternational A s s o c i a t ion of 
Tdachinist unijos (AFL) na
riai, nutarė priimti jų vadovy
bės ir jų susitartas sąlygas, 
būtent: pakelti algas po cen
tą į valandą, atmokant ir už 
praeitą laiką nuo rugpiūčio 
18 d., 1953 m. Kiti pagerini
mai sulyg naujos sutarties 
Įeina: pakelines algos dar po 
3 c. j valandą, pradedant ko
vo 1 d., 1955 m., ir vietoj 
penkių, septyni apmokami 
šventadieniai į metus.
r Gi kepyklų darbininkai, at
stovaujami Bakery and Con
fectionery Workers Unijos 
(TIC-AFL), kurie reikalauja 
pakėlimo algų (General Ba
keries, Ltd., apie 150 darbi
ninkų dar reikalauja ir su
trumpinimo valandų nuo 43 
ligi 40 valandų į savaitę), ne
galėdami susitarti su samdy
tojais, pavedė jų reikalus iš
spręsti arbitracijai.

Kvebeko įstatymai padaro 
nelaimingais dentistų 

pagelbininkus
Kvebeko provincijoje den- 

tistiniai technikai, kurie ga
mina dirbtinius dantis, jau
čiasi smarkiai nuskriausti ir 
nelaimingi, kiek tai juos lie
čia provincijos įstatymai. To
ki pranešimą padarė The As
sociation of the Province of 
Quebec sekretorius Paul Phe
nix. Jis pareiškė, kad šie 
technikai yra. ąukštai lavinti 
žmonės, bet jiems atlygini- 

i mas tiesiog mizernas. Jis sa- 
' ko turįs žinių, kad kai. kurie 
i technikai tegauna tik po $10 
■ ar mažiau už pagaminimą 
vieno rinkinio dantų, kuomet 

I gydytojai dentistai 'pacien
tams skaito po $100 ar tam 
panašiai, už sudėjimą naujų 
dantų.

Tačiau, jei žmogus norėtų 
gauti saui reikalingus( dirbti- 

' nius dantis tiesioginiai iš 
I techniko be dentisto gydyto- 
, jo recepto, už daug pigesnę 
kainą, tai sulyg provincijos 
įstatymais technikas ir paci- 

| cntas gali būti patraukti į 
: teismą ir nubausti.
i . . *Tragedija pripažinta nelaime

Baisi tragedija įvyko liepos 
13 d., kuomet negrų tautybės 
vaikučiams buvo suruošta ge
gužinė Point aux Carriers 
maudykloje, He Bizard. Vie
nas iš ten vasarojančių, Jack 
Seligman, pasiūlė jiems pasi
važinėjimą su motorine valti

mi. Valtis vandenyje apvirto 
ir 12 vaikučių prigėrė. Ne
laimingų mirčių teismo ši 
tragedija pripažinta nelaimin
gu atsitikimu. Valties savi
ninkas išteisintas.

. r

Mergina, dūrusi tėvą peiliu, 
išteisinta

Verdūnietė mergina, Ann 
Graham, gindama motiną, už
pultą prisigėrusio tėvo, smogė 
jį duoniniu peiliu ir padarė 
jam pečiuose šešių colių žaiz
dą. Nežiūrint, kad ji buvo 
kaltinama pasikėsinimu žmog
žudystėje, teismo liko iš
teisinta. Tėvas ligoninėje, 
sveiksta. N

Lietuvaitė baigė pirmąją 
aukštesniąją mokyklą

Tąsi baigus šių metų moks
lo sezonui, iš visų angliškų 
katalikų aukštesnių mokyklų 
Kvebeko' provincijoje, aštuo- 
ni mokiniai išlaikė labai ge
rai egzaminus ir išėjo pirmai
siais mokiniais visoje- provin
cijoje, jų tarpe ir viena lie
tuvaitė, Julė Pilkonytė, kuri 
baigė St; Patrick’s Girls High 
School, išpildydama 93.1%.

Garbė ne vien tik tėvams, 
kad išaugino tokią gabią du
krelę, bet ir visiems Montrea- 
!o lietuviams, kad mūsų tarpo 
randasi gabaus, mokslo sie
kiančio jaunimo.

Paremkite L. B.
Kaip žinia, nesant patogių 

ir prieinamų vietų pastarai
siais metais Montreale meti
niai Liaudies Balso piknikai 
neįvyksta. Nežiūrint to, Liau
dies Balsas, kuris pasilaiko tik 
ant skaitytojų nuoširdžios sa
vanoriškos paramos, gyvuoja 
ir išeina kiekvieną savaitę. 
Tačiau jo išeidinėjimo užti
krinimui reikalinga visuomet 
finansinė parama, ypač da
bar, kuomet spaudos reikme
nų kainos taip iškilusios.

Daugumas montrealiečių 
lietuvių, Liaudies Balso skai
tytojų, šios vasaros laike jau 
yra gražiai parėmę jį savo 
aukomis. Bet kurie dar to 
nepadarėte, b e v a s arodami 
prisiminkite ir pare m k i te, 
paaukokite Liaudies Balso rei
kalams.

MIRIĖ. Liepos 22 d. mirė 
Pranas Vizbaras, sulaukęs 
68 metų amžiaus. Velionis 
paliko nuliūdime brolį Jurgį. 
Palaidotas Interments East 
End kapinėse.

Liepos 23 d. mirė Pijušas 
Jankauskas, sulaukęs 58 m. 
amžiaus. Palaidotas per šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čią, Cote dės Neigęs kapi
nėse. J.

rint, • kiek šeimynų ten gyve
na. Iki dabar dar nė jokio 
atsakymo nebuvo duota iš 
projekto, ar gelbės ką tie pro
testai, ar ne. y-

, Kiek laiko atgal, tilpo aiš
ki atskaita Oaklando Tribune, 
kad projektai duoda užtekti
nai geras įeigas, gražaus pel
no. Tie visi' namai pasilai
ko iš rendų, pilnai apmoka 
visas išlaidas ir lieka pinigų 
rezervas dėl savininkų.

San Leandro Bėdos
Chryslerio kompanija pa

skelbė laikraštyje, kad bus 
iškelta į Los Angeles milži
niška Dodge auto dirbtuvė. 
Tad pas žmones kilo neramu
mas, kad iš tokio mažo mies
telio bus atimtas .1,800 dar
bininkų darbas. Būtų labai 
blogai. Vėliau miestelio ma
joras kreipėsi į kompaniją, 
kad palaikytų dirbtuvę San 
Leandro, bet Chryslerio kom
panija atsakė, kad keliant 
dirbtuvę apie 200 dirbančių 
veteranų galės pasilikti prie 
darbo, o su kitais nieko ne
si d aro.

Moteris perdūrė kunigą
Kunigas Bernard Cronin 

laikė mišias švento Gabrie
liaus bažnyčioje liepos 26 d. 
Moteriškė priėjus iš užpaka
lio smeigė peiliu jam į nu
garą prie kaklo. Kunigas su
krito, nuvežtas į ligoninę. 
Daktaras sako, kad pasveiks.

Alvinas

pats kelias, , ir už apie my
lios privažiuosite gelžkęlio 
bėgius, ir nuo Čia jau aiš
kiai, tiesiog, matysite Kaz
lauskų didelę baltą stubą, 
kur ir bus viršminėtąs išva, 
žiavimas.

Visus kviečiame.
Komisiją.

BINGHAMTON, N. Y.
Serga V. Chekanauskas. Bu- 

I vo išvežtas į ligoninę. Ten iš
buvo 16 dienų, dėl tyrinėjimo 
inkstų ligos. Sakoma, yra ak
menų. Daktarai mano, gal iš
eis patys,-be operacijos. O gal 
reikės operuoti vėliau. Liepos 
29 aplankiau ligonį jų namuo
se. Atrodo ligos suvargintas, 

i bet gerame ūpe.
Chekanauskai gyvena 303 

Clinton St.

Serga John Willius, Onos 
vyras. Randasi ligoninėje. Jų 
namų antrašas* 2521/2 Chenam 
go St.

Ligoniams linkime greitai 
pasveikti.

A. ir J. Navalinskai

San Francisco, Cal.
f.

IŠ tarptautinio veikimo
I

Pabaigoje liepos mėnesio 
įvyko labai skaitlinga Pro
gresyvių Partijos (IPP) Kali
fornijos valstijoj konvencija. 
Buvo pateikti platūs pareiški
mai apie dabartinę šalies pa
dėtį, ir kur link eina Ame
rikos valdančioji klasė,— stu
mia į pragaištį visus darbi- 

’ninkus ir darbininkiškas or
ganizacijas.

Padaryta daug konkrečių 
tarimų dėl platesnio veikimo, 
ir sukelta stambi suma pini
gų dėl radijo programų kal
bėtojų. • y

Konvencija tęsėsi dvi die
nas, o šeštadienio vakare 
gražiame viešbutyje buvo gra
žus pobūvis su muzikale pro
grama. Veik ištisai visą pro
gramą davė kompozitorius ir 
geras dainininkas Earl Ro
binson. Jis savo muzika ir 
dainomis taip užhipnotizuoja 
publiką ,kad jo ir labai tykus 
balso skambesys galima gir
dėti visur po svetainės kam
pus.

Sekmadienį, rugp. 15 d., 7 
vai. vakare, kalbės iš radijo 
stoties KFRC Gęo. Anderson, 
kandidatas Progresyvių Parti
jos į kongreąmanus iš• 4 dis-

b ikto. G. Anderson yra įžy
mus advokatas ir geras rėmė
jas visuomeninių r e i k alų. 
Kiekvienas įsitėmykite laiką 
ir stotį: rugpiūčio 15 d., 7 vai. 
vakare, KFRC.

Didelis sąjūdis Codor.nices
Veik kiekvieną savaitę ■ yra 

šaukiami masiniai susirinki
mai dėl protestų prieš išmeti- 

i mą iš projektų 9,000 šeimy
nų. 'Dabar jau ir darbo uni
jos ^pradedą susirūpinti tuo 
reikalu, ir siunčia protesto 
rezoliucijas prieš t^kį pasi- 
mojimą į metų laiką ištuštintu 
valdžios projektus ir atiduoti 
p r i v a t iniams realęsteitinin- 
kamą. Tas kaimelis pastaty
tas laike karo, kada vokie
čiai už nušautus du vokiškus 
šnipus suvaro visus kaimo 
žmones į vieną namą ir sude
gino. Iš 105 gyventojų nė vie
nas neliko gyvas, ir kaimas 
buvo sudegintas iki pamatų. 
Rodos, tas įvyko Lenkijoje. 
Tai atminčiai buvo duotas 
tam kaimeliui vardas ir išbu- 
davOtaš dėl 9,000 šeimynų.

Dabar eina gandai, kad da
bartiniai politikieriai nenori 
to vardo ir nori išnaikinti iki 
pamatų tą kaimelį, nežiū

Plymouth, Pa.
širdingas užkvietimas

Plymoutho lietuvių grupė 
rengia linksmą išvažiavimą, 
kuris įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio (Aug.) 8-tą die
ną, Kazlauskų, farmukėje. 
Pradžia 12. vai. dienos, o gal 
ir anksčiau, nes diena jau 
sutrumpėjus.

Šis išvažiavimas yra ren
giamas, kad suvažiuoti vie
tos ir apylinkės lietuviams 
ir linksmai praleisti laikąj 
kad susitikti draugus, pasi
kalbėti dienos klausimais, 
pakvėpuoti tyru oru, pasi
grožėti gamta, na, ir pasi
vaišinti. O pasivaišinimui 
mes, rengėjai, būsime pilnai 
prisirengę. Nes valgių ir 
gėrimų bus įvalias. Taigi, 
prašome vietos ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti su mu
mis.

KELRODIS: Nuo Kings
ton, Wyoming Ave., Rd. 115 
į Harveys Lake, pavažiavus 
kelias mylias, matysite. Rd. 
415, kuris tiesiai veda j 
Harveys Lake, laikykitės 
po dešinei ir važiuokite ap
link ežerą, iki privažiuosite 
Amusement Park, čia suki
te po dešinei, tai bus tas

P

8

c

Getai pasisekęs LDS. 6-tps 
kuopos piknikas

Pobūvis surengtas ant grei
tųjų liepos 25, pas Iz. ir H. 
Vėžius, gražioje jų farmoje. 
Diena buvo graži. Dalyvių 
privažiavo nemažai. Svečių 
buvo iš Syracuse, N.Y.. Mr. ir 
Mrs. S. žvirbliai, tapgi net iš 
Floridos A. ir Geo. Suvąkai. 
Visi dalyviai linksmai laiką 
praleido ir parėmė org. savo 
doleriais.

iRengejai turėjo gerai padir
bėti pakol aptarnavo svečius- 
viešnias valgiais ir gėrimais. 
Dirbo Nellie Strolienė, U. Ši- 
moliūnienė, M. Kazlauskienė, 
L. Mainionienė ir daugelis ki
tų. Vėliau pilniau parašys pa- 

i tys rengėjai, kas kuo prisįdė- 
! jo dovanomis ir kas dirbo su- 
veždami maistą ir tt.

Josephine

Montello, Mass..
Moterų piknikas Lietuvių Tautiš

ko Namo Parke, Winter St. ir Kes- 
Wick Rd. Rengia Moterų Apšvietos • 
Kliubas, jvyks rugp. (August) 8 d., 
pradžia 1-mą vai. dieną. Bus gerų 
namie gamintų valgių, minkštų ir 
kietų gėrimų, gera muzika šokjam^. 
Prašome vietinius ir iš apylinkės 
atsilankyti.

Rengimo Komisija.
(150-152)

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats* 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žiliai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo bi?- 
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje! »

Puikiausias xVasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Vynai

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Dinners

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 
$30.00 
$27.50 
$22.00

Room - tuo double beds
Day.
$7.00Onę

One Room - one double bed, one single bed - $5.50
One Room - double bed $4.00

Rašykite ar telefonuokite dėl rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

3 psi.—Laisvė (Liberty)-Trečiad., Rugp. (Aug.) 4, 1954



West Linn, Oregon
ŠližienėMirė Ambrazienė ir
apylin-

1 i etų vi u
Kaip žinoma, šioj 

kėj gyvena keletas 
ūkininkų.

Paminėsiu apie dd.
Jie gyvena savo

Juos da-

NewYoito^ii^ZlriftH
Darbininką vadovė 
Flynn bus kandidatu 

i j J. V. Kongresą
žymi darbininkų vadovė ko

munistė Elizabeth G u r ] e y 
Flynn paskelbė, kad ji išsto

sią kandidatu i Jungtinių Vals
tijų kongresmaną iš 24-to 
kongresinio distrikto, Bronxe.

Jos pasiskelbimas kandida- 
' tu kaip bomba trenkė i dar
bininkų priešų abazą. Ne dėl 
to, kad esamose sąlygose jau 
būtų užtikrintas praradimas 
darbo kokiam ragangaudiš- 
kam kongresmanui. Svar-

Ambrazienė ta- ! Piausja tas, kad šiuo tarpu
gražiai palaido- Į vjsoki makartistai bando pa

ti. Jos kūnas ; statyti komunistus kokiais tai

tik kad 
neteko

Ambrazus. 
ūkyj virš 30 metų, 
bar pasiekė didelė nelaimė.

Anna Ambrazienė mirė 
liepos 9 d., sulaukus vos 67 
metų amžiaus. Nelaboji vė
žio liga suėdė m,ūsų gerą ir 
darbščią draugę. Ne 
d. Stasys Ambrazas
savo moters, bet jis jau ke
turios savaitės kaip guli ligo
ninėje po sunkios operacijos. 
Jis negalėjo dalyvauti savo 
mylimos žmonos šermenyse ir 
laidotuvėse, 
didelį širdies
- Velionė A. 
po laisvai ir 
ta liepos 13 
įdėtas į voult’ą. Gėlių jokių 
nebuvo, nes kol*ji gyVa buvo 
prašė visų .jai geliu nepirkti, 
o tuos pinigus geriau lai pa
rai koja kovai su vėžio liga. 
Tai geras patarimas.

Taip velionė paliko savo 
vyrą Stasį, su kuriuo išgyve
no 40 metų; sūnų Alfonsą, 
dukterį Aldą ir šešis anūkus: 
brolį M. Jones ir seserį Mrs. 
Sinner.

Paėjo iš Lietuvos iš 
kių. Priklausė prie 
LLD ir LDS kuopų.

Kaip matome, darbo žmo
nių gyvenimas yra sunkus ir 
vargingas. Mes per tą trum
pą amžiaus laiką turime neš
ti didelę vargo naštą iki mir
ties.

Tas jam davė 
skausmą.

sutvėrimais, 
nacionaliai pa

rašyto- 
matoma 
mitingų

slaptais, keistais 
Gi Elizabeth, 
skilbuisi kalbėtoja ir 

į ja, tikriausia bus 
I dešimtyse masinių
gatvių sankryžose ir salėse.

Miss Flynn pradėjo savo 
veiksmus senojoje socialistų 
partijoje Bronxe, 1906 metais, 
būdama 16 metų, kaip kalbė
toja ir organizuotoja. Per .se- 

, Lamus 48 metus ji tebedirba
Jasiš- j tą darbą. Ji yra viena iš 1 Be

darbi n inkų va- 
kurie buvo nu- 
vasario mėnesį, 
Aktu. Jų byla 

apeliaciniame 
■ nuteista trejus

gyvenimo 
labai 

sunkaus darbo ant to 
ūkio, tai sunku ir apsa- 

Dabartiniu laiku- jau 
kiek lengviau gyventi, o

kos teisiamųjų 
dų komunistų, 
teisti 1953 . m. 
einant Smith 
dabar randasi 
teisme. Ji buvo 
metus kalėti.

Pirmasis jos
hėti kaip kandidatės įvyks šio 
penktadienio vakarą, Yugos
lav!] salėje, 405 W.41-st St., 
New Yorke. Salė randasi 
toli Times Square.

Bfronxietis

išstojimas kai

no

Prisimenu tuos laikus, kada 
velionė su savo 
draugu Stasiu pridėjo 
daug 
savo 
kyti. 
buvo
ta mirtis ima ir pasiima pas 
save. Tai toks darbo žmogaus 
gyvenimas.

Prieš mėnesį laiko netekome 
geros draugės Domicėlės šli- 
žienės. Ją širdies liga iš
traukė iš mūsų tarpo, 
nė Domicėlė paėjo 
Lietuvos.

Tn-
ša-

ATMINČIAI

Mylimiausios sesutės

Barboros V a i na tiskienės

— Terese Vizdžiūniev.ė-Erm'iitiene 
Great Neck, N. Y.

Reikalavo daugiau 
i policijos

Policijos viršininkas Adam 
■ savo kalboje televizijos pro- 
Įgramoje praėjusį sekmadienį 
'skundėsi, kad mieste krimina- 
į lybės daugėjančios. Policijos 
| komisionierius nesigilino Į 
i blogdarybių priežastis, tik sa- 
' kė, kad reikėtų dar 7,000 dau
giau policijos.

i Areštavo labdarybės 
: tyrinėtoją

Goode Clark, So. Ozone 
Park gyventojas, įtartas kaip 

i reikalautojas .$25 kyšio iš as- 
j mens, kuris turėjo reikalų su 
| miestiniu labdarybės depart- 
i mentu. Clark tarnavo investi- 
I gateriu. Sulaikytas po $500 
i kaucijos iki tardymo.

{Taikos organizacija 
šaukė pikietuoti 
prieš Syngman Rbee ’ /

New Yorkietis Taikos Ko
mitetas išleido ir skleidė po 
visą miestą lapelius, šaukian
čius pikietuoti Waldorf-Asto- 
rija viešbutį New Yorke rug
pjūčio 2-ros prievakarį nuo 
6 iki 8 vai. Ten tas karo kurs

tytojas buvo žadėjęs apsistoti.
Lapelis šaukė “Sustabdyki

te Syngman Rhee dabar! pa
kelkite savo balsą protesto 
prieš tą asmenį, kuris tapo 
symboliu visuotino sunaikini
mo.”

Komitetas Įsikūrė pasėkoje 
Rhee šaukimo tuojau pradėti 
atominį ir hydrogeninį karą. 
Komitete dalyvavo Veterans 
for Peace ir eilė kitų taikos 
organizacijų, taipgi American 
Labor Party.

Prigėrė du vyrai
Netoli Marine Park wav 

i Bridge prigėrė du vyrai, 
i Brooklynietis Benny Jones, 41 
metų, pradėjęs skęsti už apie 

1100 yardų nuo krašto. Jam pa
galbon plaukė korporalas Ri
chard L. Linscott iš Malden 

(Mass., šiuo tarpu tarnavęs 
' Fort Dox, N.J. Tačiau ir gel-
bėtojas bematant panėrė.

Wei- 
buvo

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BARMAID j
Pasitikima ir patyrusi. Diensjo^- 

bas. Kreipkitės'! y
BILL’S BAR & GRILL
44-69 21st St., L. I. C.

Telefonas:
RA. 9-9450

(102-193)'

FINGERWAVER

; Pilnai mokanti — ekspertas. Geros
I valandos, gera mokestis, linksmos 
! darbo sąlygos. Kreipkitės:

WELWYN BEAUTY SALON
58 Linden St., Great Neck, L. I. 

Tel. Great Neck 2-2260
(145-151)

HELP WANTED-MALE

irgi iš 
Kiek teko girdėti, 

velionė buvo seniausia gyven
toja Oregon valstijoje iš lie
tuvių.

Šližienė ilgus metus išgy
veno ūkyje B'lane, Ore. Mi
rė sulaukus 70 metų amžiaus. 
Liko dideliame nuliūdime vy
ras Jonas ir sesuo rytinėse 
valstijose. Priklausė prie 
LLD. Gražiai likosi palaido
ta.

Tegul bus joms lengva il
sėtis šios šalies žemelėje! Di
džiausia užuojauta jums, d. 
Stasy Ambrazai, ir jūsų šei
mai; linkiu jums greitai su- 
sveikti. Taipgi didelė užuo
jauta Jonui šližįui.

Jūsų senas kaimynas,
Jim Urbanski

i Ragino majorą atšaukti 
Rhee’jui priimtuves

New Yorko valstijos komu
nistų organizacijos įstatinda- 
\ystei atstovas Simon W. Ger
son pasiuntė majorui Wagner- 

iriui paraginimą atšaukti Syng- 
manui Rhee ruoštą miestinį 
iš k i 1 m i n gą p asi ti k imą.

Pareiškime sako, kad “atsi- 
i žvelgiant į Rhee’s maniakini 
pasiūlimą karo prieš šiaurinę 
Korėją, Kiniją ir Tarybų Są
jungą... jūsų ruošiamos jam 
priimtuvės gali daugelyje vie
tų tapti suprastos kaip užgyri- 
mas Rhee politikos...“

Gers o n as toliau žymi, k'a d 
newyorkieciai jau ne kartą 
yra parodę, kad jie nenori ka
ro... Mūsų piliečiai vis dau
giau reiškia pageidavimo su
grįsti prie Roosevelto politi
kos taikiai sugyventi su skir
tingomis visuomenės sistemo
mis ’’

• Miesto valdžia leido šiemet 
' pirkti žemę ir ateinančiais 
metais statyti naują pradinę 

i mokyklą prie Bell Blvd, ir 
į 26th Avd., New Yorke. Kai
nuos .$2,800,000. ,

Audringos- vilnys praėjusį 
I šeštadienį apžalojo daugelį 
jūron išplaukusių valčių. Ke
lioms reikėjo policijos pagal
bos, &

per 
tri- 
ap- 

ir

Pareigose žuvo 
du gaisragesiai

Sekmadienį dėl streiko bu
vo atšaukti 182 išskridimai iš 
LaGuardia field. Skelbiama, 
kad streikas plinta ir į kitas 
kompanijas. Pirmoji užstrei- 
kuota buvo American Air
lines.

New Yorko miesto policijos 
viršininkas Adams sako, kad 
pernai vienerių metų bėgiu 
tnieste papildytos 270,073 
blogdarybės.

SKELBKITeS LAISVĖJE
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AIDO CHORO PIKNIKAS
Įvyks Sekmadieni

Rugpjūčio 29 August
Važiuosime busu — Round trip $1.50

Steamboat Inn Park
DI Steamboat Rd. Great Neck, L. I.

Įžanga tik 50c. Taksai įskaityti

Metalistai pradėjo 
3-čią streiko savaitę

Allied Building Metal 
d u str i es darbininkai 65-se
pose pradėjo trečią streiko 
savaitę. Laikosi stipriai ir ne
siruošia atsisakyti nuo savo 
originalių reikalavimų. Strei
kui vadovauja International 
Association of Bridge, Struc
tural and • Ornamental Iron 
Workers Lokalas 455-tas.

Reikalauja po 10 centų 
valandą mokęsties priedo, 
gubos mokesties už darbą 
mokamais šventadieniais 
kitų pagerinimų.

Originaliai streikas palietė 
apie 4,000 darbininkų. Bėgiu 
pirmųjų dviejų savaičių apie 
pusė tų darbininkų sugrįžo Į 
darbą, jų samdytojai patenki
no jų reikalavimus, pasirašė 
su unija sutartį, gavus minė
tuosius pagerinimus. Unija iš 
karto reikalavo po 20 centų 
mokesties priedo, bet derybo
se nusileido.

Šapų stewardu susirinkime 
praėjusią savaitę nutarė, kad 
sugrįžusieji dirbti gautąjį 
priedą paaukos streiko fondui 
iki visi laimės streiką. •

Gesindami gaisrą 3 aukštų 
pastate White Plains biznio 
centre, du gaisragesiai tapo 
apgriūti gesinamo pastato sto
gu. Abu gaisragesiai dirbo 
pastato viršutiniame aukšte 
kai stogas ant jų užkrito. Vie
ną užgriuvo ten pat, 
nutren k ė 
skiepą ir 
uždusino.

Vienas
nard Callahan, 40 m.,»4 vaikų 
tėvas. Antrasis — Salvatore 
Galasso, 28 m,, buvo pavienis.

ti kita 
per orlaide olą j 

ten pusiau prislėgtą

mirusiųjų yra Ber-

Newark, N. J. 
sako, kad ten

Kearny-Harrison, N. J.
- Susirgo Jonas Marcinke

vičius
Nemaloni žinia man te

ko sužinoti, kad pasiduoda 
operacijai draugas Jonas 
Marcinkevičius. Operacija 
būsianti ant lūpos ir gal 
ant gerklės. Suprantama, 
jog tokia operacija neleng- 

. va.
Jonas randasi St. James 

Hospital, 
Daktarai
jam teks pabūti apie dešimt 
dienų.

Prašome draugus ir prie- 
telius aplankyti šita mūsų 

.seną, nuoširdų veikėją ir 
darbininku reikalų rėmėją. 
Mes visi žinome, kad Jonas 
visuomet stovi priešakyje 
visuose geruose darbuose.

Drg. Marcinkevičiaus gy- 
>v-enimo vieta yra: 111 John 
St., Harrison, N. J.

Jbno Senas Draugas

Jaunuolis bandęs 
nusižudyti

Sigmund Chamer, 26 metų, 
neseniai baigęs aukštąjį mate
matikos mokslą labai sėkmin
gai. Buvęs skaitomas “mate
matikos genijumi/’ Tačiau gy
venime kažko trūko,nerado to, 
ko tikėjosi. Neseniai praradęs 
pamylėtą merginą, neturėjęs 
ir patenkinančio darbo. Tėvas 
bandęs jį suraminti.

Praėjusį sekmadienį tėvas 
atrado sūnų persipjovusį sau 
riešelį, pavojingai nusilpusį 
dėl nutekėjimo kraujo.

Jaunuolio Lawrence Doyle 
operuojamas auto smogė į me
dį prie 103-rd St. ir Wood
haven Blvd. Jis ir jo drauge 
Patricia Smith sunkiai susi
žeidė.

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

MEDUS
Su’*Lemonadiu— 

Tai Gėrimas Karščiuose

Tuojau įsigykite medaus ir 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

Bitininko Končiaus Medus 
KAINA $1.25 UŽ KVORTĄ

UŽ PUSĘ GALIONO $2.150

Gaunamas
Laisvės Įstaigoje

Prasidės 1-mą vai. dieną ir tęsis iki vėlumas
GERA MUZIKA ŠOKIAMS 

Užkandžiai, Gėrimai ir puiki dainų programa

Bu.sas iš Williamsburgo išeis 1 vai. popiet nuo Liet. Pi
liečių kliubo, 280 Union Avė. Iš Richmond Hill, nuo 

Liberty Auditorium 1:30 vai. popiet.
Prašome jsitėmyti, kad kelionė j abi pusi tik $1.50

Tuojau užsisakykite vietas važiavimui į pikniką bu
su. Galite užsiregistruoti pas Aido Choro pirmininką 
Joną Grybą, telefonas: Virginia 9-1827. Arba kreipki
tės Laisvės antrašu.
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PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Vos spėjo išgelbėti 
nuo nusižudymo

Newyorkiete Phyllis 
nūs, 28 metų, neseniai
baigusi Syracuse Universitete 
mokslą. Baigusi ji su aukštais 
pažymiais. Tačiau kas nors 
“laimingame” šių dienų gyve
nime nuo jos tą laimę sulaiki- 
nėjo. Nusprendusi nusižudyti. 
Išvykusi į rezortą poilsiauti 
motinai ji paskambino atsi
sveikinimą.

Išsigandusi motina išskubė
jo namo. Tačiau jos paskuba 

I iš už 100 mylių būtų buvusi 
' pavėluota, jeigu dukters kai- 
: mynai nebūtų suuodę gazą ir 
į pašaukę policiją. Pribuvęs 
į policistas James Saraitis išmu
šė merginos buto duris, ištrau
kė ją iš to buto ir teikė pirmą
ją pagalbą iki pribuvo ambu- 
lansas. Ji buvo nuvežta į ligo
ninę be sąmonės, bet pavyko 
atgaivinti. Ją ge.lbėjusis poii- 

i cistas taipgi buvo reikalingas 
i pagalbos ligoninėje.

šokių mokytoja Irma Mal
donado praėjusią žiemą moki
no neregius šokti. Praėjusį 
sekmadienį ji susituokė su 
John Rodriguez, vienui iš savo 
mokinių.

Guatemala. — Guatema- 
los karinės juntos galva 
Armas pareiškė, kad pasi
baigus “karinei kovos prieš 
komunizmą fazei”, prasi
deda antra, politinė. Jis 
paneigė šalyje plintančią 
nuomonę, kad valstiečiai 
rengiasi sukilti prieš 
valdžią.

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L. D. S. 13 kuopos susirinkimas 
jvyks ketvirtadieni, rugp.-Aug. 5 d., 
prasidės 8 vai. vakare, Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic Avė.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes jis yra svar
bus todėl, kad bus delegatų rapor
tas iš L.D.S. 11-tojo seimo. Taipgi 
kuriems laikas užsimokėti duokles, 
malonėkite tą atlikti šiame susirin
kime. —Komitetas.

(149-150)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta

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. Hewes St.

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

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

< Recep tų Specialistai:

EbWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-4J288

GRINDŲ DftJIKAI

Ąžuolinės grindys — Strip Work 
metų darbas. Nassau—Suffolk 

County. Gera mokestis.
Tel. Babylon 6-1790 

(150-154)

2

REAL ESTATE

167 ATKINS AVE., BROOKLYN
f

2 šeimų, kampinis mūro narnai^ vie
nas 4 rūmų ir vienas 5 rūmų
mas
ko. Su nuolaida greitam pardavi
mui,

ne
puikiausiose sąlygose, arti' vis

$8,500.
Tel. AP. 7-8908

* (150-153)

BAY RIDGE—86th St.
3 šeimų mūrinis namas, 2 po 5 rū
mus apartmentai, tuščia patalpa 
krautuvei, blokas nuo subway. Vi
sokiam bizniui čia gera vieta.

$22,000.
Savininko Tel. TE. 9-1817

" (150-152)

For Rent

5

Išnuomavimui Kambariai 
BRONX

Arti Bruckner Blvd.
gražus, šviesūs, oringi rūmai, sun

porch, didelis dinette, a^ti krautu
vių, transportacijos ir mokyklų — 
$110. Po 4 p. m. šaukite:

TI. 2-8654
(148-154)

BAYSIDE
KITAS GERAS BARGENAS! G 

rūmai, pusiau atskirtas medinis na
mas. Screen ir Storm langai. Gesu 
šildomas. Pusė bloko nuo transpor- 
tacijų. $8,300.
POKORA. Prie “Traffic Circle” 

84-45 Francis Lewis Blvd.
FL. 8-3788

ELMHURST — SPECIAL!
2 šeimynų, mūrinis namas. Gali

ma užimti visą namą, du 5 kaihb. 
apts., priskaitant 3 rūmų basemen- 
tą, viskas naujai išdekoruota. Alie
jum šildoma. 3 karų garadžius. Ge
ras pirkinys. Tiktai $19,500.

LEWIS & MURPHY 
HI. 6-0100

(149-151)

POINT

gesu 'šildomas, 
iki subway, arti

CLASON

4 rūmų bungalow, 
Countrified, busas
mokyklų ir bažnyčių. Gerose sąly
gose.

Tel. TI. 2-1891
(149-151)

17
8

38

WESTCHESTER 
akrų - - - - $3800 
akrai ----- $5500 
mailės nuo N. Y. C.

Turi parduoti su nuolaida 
GOULD—CO. Tel. Peekskill 7-0084 

(149-1&J)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

For Kent

PUIKIAUSIA VIETA DEL žfįlš

KO DELICATESSEN STORE 

(HUB)
Prieinama Randa

Telefonuokite: CY. 2-9627

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pa j ieškokite progų 
per * Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

MATTHEW A. į
BUYUS :
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 4!
Newark, 5, N. J. J

MArket 2-5172 1

4 psl.——Laisvė (Liberty)- Trečiad., Rugp. (Aug.) 4, 195$




