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KRISLAI
Dar tos kelios dienos.
Prietarų aukos.
Skaudus nuostolis.
‘‘Niekas nežino. . .”
Pakvaišęs žmogus.

Rašo A. BIMBA

M(ūsų dienraščio finansinis 
vajufc baigiasi rugpjūčio 15 
dieijją. Laiko mažai bepaliko. 
Bet dar daug kas būtų gali
ma nuveikti, jeigu kiekvienas 
laisvietis, kiekvienas skaityto
jas stotų talkon garbingam 
vajaus užbaigimui.

Gal pats gali doleri kitą pa
aukoti ? Gal gali savo pažįs
tamą, draugą, kaimyną para
ginti, kad jis paaukotų?

Turime dar dvi . tragiškas 
religinių prietarų aukas.

Glenn Green, karo vetera
nas, užmušė savo motiną to
dėl, kad jis tikėjo Biblijai. 
Biblija mokinanti išvaryti vel
nią iš velnio apsėsto žmogaus. 
Jo motina buvusi velnio ap
sėsta. Varydamas iš jos vel
nią, jis ją užmušė.

Emilie Dione įstojo į klioš- 
torių. Merginai susirgus, vie
toje šaukti gydytoją, kliošto- 
r-aus fanatikai ją uždarė 
kambaryje ir nuėjo už ją 
melstis. Malda, girdi, galin
gesnė Hjž gydytoją ir vaistus. 
Sugrįžę rado Emilie nebe
gyvą.

Vito Marcantonio mirtis 
buvo staigi, nelaukta ir neti
kėta. Jis toks buvo veiklus ir 
energingas žmogus, jog nie
kas negalėjo įsivaizduoti, kad 
staiga jo širdis sustos jam 
tarnavusi.

Visos Amerikos dirbantie
ji ir pažangieji neteko nuo
širdaus vado ir draugo. Nuo
stolis labai skaudus. Ypač 
šiais reakcijos ir isterijos 
laikais tokių kovotojų vaid
muo sunkiai pavaduojamas.

Kryžiokų “Elta” savo vė
liausiame aplinkraštyje sako: 

“Niekas nežino, ką ir kaip 
rasime sugrįžę į laisvuosius 
namus. Niekas negali pasa- 
kyjA, kaip tvarkysimės, ar 
ne$us galima atstatyti padėtį 
tokią, kaip mes ją paliko
me. . .”

Mes gi manėme, kad jie vis
ką žino. Gerai, kad prisipa- 
žinow jog nieko nežino. O tai 
reiškia, kad ką jie iki šiol 
rasė apie Lietuvą, buvo gry
nas melas.

Kas liečia atstatymą, tai 
bile kas gali garantuoti, jog 

\ niekas niekuomet Lietuvoje 
nebesusilauks smetoninės pa
dėties. Kas apie jos atstaty
mą dar vis tebesapnuoja, tas 
apsigaudinėja save ir apgau
dinėja kitus.

SLA organą Tėvynę reda
guoja M. Leo Vasil (Vasi
liauskas). Algą jis gauna ga
na riebią.

Paskutiniame Tėvynės nu
meryje ant pirmo puslapio ir 
pirmoje vietoje per dvi špal- 
tas jis uždėjo tokį antgalvįt 
“Ką galvoja Stalinas praga-

’TfcLA vadai ir nariai turėtų 
rimtai susirūpinti savo red ak
toriais proto padėtimi.

Didžiosios Britanijos dar- 
biečių grupė išvyko Kinijon. 
Jų pryšakyje randame buvu
sį Britanijoj premjerą Attleei

A. F. L. kaltina, kad |Ta7bv Sąjunga 
valdžia prieš unijas

New Yorkas. — Amerikos 
Darbo Federacijos (AFL) 
pildomoji taryba išleido pa
reiškimą, kuriame sakoma, 
jog valdžia apvylė darbi
ninkus. Prezidentas Ei- 
senhoweris buvo pažadėjęs 
“suliberalinti” Taft -Hart
ley įstatymą, bet valdžia 
dabar eina dar toliau ir vis 
labiau unijų teises gniaužia.

AFL vadai sako, kad 
po Eisenhowerio 
tracija NLRB 
Darbo Santykių Taryba) 
kurios uždavinys tarpinin
kauti 
kantų, pasidarė pilnai pa
lanki fabrikantams ir tuo- 
mi įnagis prieš darbinin
kus.

Tarp kito AFL kaltina, 
kad:

Streikavimo teisė taip 
aprėžta, kad dažnai patvar
koma, jog streikas nelega
lus ir po 80 dienų “atšali
mo” periodo, per kurį val
džia bando sutaikyti abi pu
si;

Milijonai darbininkų, ku
rie dirba mažesnėse^ dirb-

adminis- 
(Nacionalė 

j

tarp unijų ir fabri-

New Yorkas. — Ameri
kos Darbo Fed. prezidentas 
George Meany pareiškė, 
kad jis labai piktas ant bri
tų darbiečių vadų, kam jie 
lankosi Sovietuose ir Kini
joje.

Dirbtiną salą juosta dėl 
radarinių stočių Atlante

Washingtonas. — Ame
rika ateinantį pavasarį pra
dės statyti Atlante prie pa
kraščio dirbtinu cementi
nių “salų” juostą, ant ku
rių bus įtaisytos radaro 
stotys.

Daug radaro stočių da
bar randasi ant natūralių 
salų, bet jų neužtenka. Tad, 
nuo Newfoudlando iki 
Virginijos bus pastatyta 
cementinių platformų juos
ta. Tos platformos arba 
“salos” bus iki 125 mylių 
tolume nuo kranto.

ORAS. — Giedra ir vešu.

tuvėse, dabar visai neturi 
.jokios federalinės apsau
gos; <

Unijos veikėjams dabar 
sunku kalbėti j darbininkus 
pačiose dirbtuvėse susirin
kusioms grupėms, tuo tar
pu, kai savininkai tai gali 
daryti kiekvienu metu.

Guatemalos diktatoriai 
panaikino konstituciją

Guatemalos Miestas. — 
Guatemalos karinė junta 
(taryba) panaikino de
mokratinę šalies konsti
tuciją, kuri galiavo ša
lyje nuo 1945 metų. Iki 
nauja konstitucija bus iš
dirbta, karinė junta 
dovausis tam tikru 
tutu, kuri išdirbo 
greitųjų.

Armaso junta tuo 
pu pareiškė, kad ji
leis buvusiam preziden
tui Arbenzui išvykti 
Meksikos ambasados 
užsienį.

va- 
sta- 
a'nt

tar-
ne-

iš

Demonstracijos Brazilijoje 
prieš G. Vargaso diktatūrą

Rio de Jainero. — Čia 
vyksta plačios demonstraci
jos prieš Getulio Vargaso 
diktatūrą. Policija naudo
jo ašarinių dujų granatas, 
kad išlaikyti didžiulę mi
nią, kuri susirinko prie 
Vargaso partijos būstinės 
ir šaukė, kad jis atsistaty
dintų.

Kitur demonstrantai ap
vertė ir sudegino vieną au
tomobilį. Policija šovė į 
orą ir vienu metu atrodė, 
kad kils tikros riaušės, bet 
prie kraujo praliejimo ne
prieita.

Hooveriui sukako 80 metų
West Branch, Iowa.—Bu

vusiam prezidentui Herber
tui Hooveriui sukako 80 
metų. Gimtadienį jis mi
nėjo čia, savo gimtinėje, 
pasakydamas prakalbą, ku
rioje stipriai atakavo de
mokratus.

Vatikanas įsakinėja dvasiškiam 
likti su liaudiečiais Vietname

Vatikanas. — Vatikanas 
ragino katalikus dvasiškius, 
kunigus lygiai kaip ir mi
sionierius ir vienuolius, lik
ti Šiauriniame Vietname, 
kuris pereina į liaudiečių 
rankas. Vatikanas laiko
si nuomonės, kad katalikų 
dvasininkų pareiga yra 
likti su savo kaimenėmis, 
nežiūrint koks režimas ne
užviešpatautų šalyje.

Visi taikos šalininkai linki 
darbiečiams geriausio pasise
kimo.

Reikia tikėti, kad jų 
padės visam pasauliui 
pažinti didžiosios kinų
troškimu^ ir aspiracijas^

misija 
geriau 
tautos

Raginimas atsineša j 
francūzų ir kt. europietiš- 
kos kilmės kunigus, misio
nierius ir vienuolius bei 
vienuoles, lygiai kaip į vie
tinius vietnamiečius dva
sininkus.

(Kai kuriose Šiaurinio 
Vietnamo srityse katali
kai sudaro beveik pusę gy
ventojų skaičiaus.)

Nurodoma, kad Vatika
nas laikėsi, panašaus nusi
statymo apie Rytų Europos 
dvasininkus.
kurie pabėgo iš Lenkijos, 
Čekoslovakijos,
ir kitų kraštų į Vakarus, 
tai padarė prieš Vatikano 
raginimus ir norą.

Dvasiškiai,

Lietuvos

sustipriho kovę 
prieš prietarus

New Yorkas. — “Times” 
korespondentas Maskvoje 
Harrison Salisbury pra
neša iš Tarybų Sąjungos, 
kad spauda ir organizaci
jos, ypatingai jaunimo, 
pasmarkino apšvietos va
jų prieš tikybinius prieta- 

i rus. i
Vajus buvo 

straipsniu, kuris 
laikas atgal tilpo 
doje” ir dabar jaučiamas 
visoje šalyje. Tarybinė 
spauda, sako Salisbury, 
nurodo, kad laikas kantriu 
aiškinimu ir apšvieta pa
rodyti kai kuriems prietarų 
apimtiems žmonėms, kaip 
jie skęsta tamsoje.

Bet tarybinė spauda pa
brėžia, sako “Times” ko
respondentas, kad kovojant 
apšvietos būdais prieš re
ligiją, pavienių žmonių re
liginiai įsitikinimai turi 
būti pagerbti. “Komso- 
molskaja Pravda” straip
snyje “Šviesa prieš tamsą” 
nurodo, kad žmonės rei
kia įtikint, jieiYis reikia aiš
kinti, bet tiems, kurie tiki 
į religiją, visa laisvė ją 
praktikuoti turi būti ga-1 
rantuota.

pradėtas 
nekuris
“Prav-

Vokietijos policija 
puola streikierius 
AB

Niurenbergas. — Ade-1 vo nuvežti į ligoninę.

v Paskutiniai

nauerio valdžios policija 
su lazdomis puolė strei- 
kierius, kurie bandė nepri
leisti į dirbtuves streik
laužius. Keliose dirbtuvėse 
prie Niurenbergo įvyko su
sirėmimai tarp policijos ir 
streikierių ir sužeistieji bu-

Amerikiečiai atgaivina 
hitlerizmą Vokietijoje

Berlynas. — Buvęs Va
karų Vokietijos saugumo 
viršininkas Dr. Otto John 
davė interviu 300 kores
pondentų, jų tarpe Va
karų laikraštininkams. 
Jis pareiškė, kad perėjo 
Rytų Vokietijon, nes ži
nojo, kad amerikiečiai 
planuoja su Adenauerio 
pagalba Vakarų Vokieti
joje atgaivinti hitleriz- 
mą.

D r. John sakėsi kovo
siąs už suvienytą demo
kratinę Vokietiją.

Amerikiečiai veda Ženevoje 
betarpes derybas su kinais 

k
Ženeva. — Amerikos at

stovai čia jau veda tiesiogi
nes derybas su Liaudies Ki
nijos konsulariniais parei
gūnais. Deramasi apie 
pasikeitimą žmonėmis, ku
rie nori išvykti 
šalies į kitą.

Washington© 
Kinijoje randasi
Amerikos piliečių, 
norėtų grįžti Amerikon. 
Amerikoje randasi šimtai 
kinų studentų^ kurie norė
tų grįžti Kinijon.

(Prezidentas Eisenho- 
weris spaudos konferenci
joje Washingtone sakė, 
kad bus pradėta leisti ki
nams studentams gr 
Kiniją. 22 jau duotos 
važiavimo vizos.)

pranešimai
Maskva. — Prieš išskris

dami Kinijon, - Britanijos 
Darbo Partijos generalinis 
sekretorius Morgan Phi
llips ir Bevanas tarėsi su 
Malenkovu. Attlee tarėsi 
su Mikojanu.

Phillips sakė, kad buvo 
tartasi ir apie santykius 
tarp komunistų ir darbie
čių. “Mes dabar daug ge
riau vieni kitus supranta
me,” sakė jis.

Washingtonas. — Armi
jos vadovybė skelbia, kad 
McCarthy melavo, kai tei
gė, kad FBI laiško kopiją 
jam įteikė Jaunas Pentago
no karininkas. McCarthy 
laišką gavo kitais keliais, 
sako armija.

nizavo ir jiems vadovauja I Visas reikalas persiųs- 
profesinės sąjungos, kurių tas teisingumo departmen- 

tui, kuris pradės tyrinėji
mą.

Washingtonas. — Prez. 
Eisenhoweris paskutinėje 
spaudos konferencijoj nau
dojo taikingą toną ir sakė, 
kad jis stoja prieš preven- 
tyvį karą. ,

Hamburgas. — Vakarų 
Vokietijos oro bendrovė 
Lufthansa greitu laiku bus 
atgaivinta ir jos orlaiviai 
lekios po Europos šalis, o 
1955 metais atidarys susi
siekimą ir per Atlantą.

Los Angeles. — čia ple
čiasi vaikų paralyžiaus, po
lio, epidemija. Anie 500 
vaikų jau susirgo Los An
gelėse ir apylinkėje. Daro
mos pastangos epidemijai 
neleisti plėstis.

Washingtonas. — Nomi- 
naciniuose Idaho valstijos 
rinkimuose demokratas^ 
Glen Tayloris laimėjo prieš 
Claude. J. Burtenshaw 22,- 
903 balsais prieš 21,923.

Tayloris 1948-tais metais 
kandidatavo į vice-prezi- 
dentus ant Progresyvių 
Partijos sąrašo. Preziden
tiniu kandidatu buvo Wal
lace.

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistų Partija 
gavo sveikinimą nuo Tary
bų Sąjungos Komunistų 
Partijos. TSRS komunistai 
sveikina Dennisą su jo 50- 
tu gimtadieniu.

Dennis dabar sėdi kalė
jime.

Washingtonas. — Sena
tas priėmė ir pasiuntė at
stovų butui Brownellio siū
lomą įstatymą, pagal kurį 
liudininkai negalės naudo
tis penktuoju konstituci
niu pataisymu.

Jackson, Miss. — 99 žy
mūs Mississippi negrų va
dai atmetė gubernatoriaus 
Hugh White pasiūlymą,' 
kad negrai priimtų “sava
noriškai” atskirų mokyklų 
sistemą. Negrų vadai, 
tarp jų NAACO veikėjai, 
pareiškė, kad jie reikalaus . 
Aukščiausio Teismo pa
tvarkymo pravedimo*

Panašūs susirėmimai įvy
ko prie Hamburgo ir Miun
chene, Bavarijoje.

Apskaičiuojama, kad 
šiuo metu Vakarų Vokie
tijoje streikuoja arba ren
giasi streikuoti apie du mi
lijonai darbininkų.

Miunchenas. —Reakcinė 
spauda ir klerikalų deputa
tai Bavarijos Landtage 
(seimelyje) pradėjo kelti 
kaltinimą, kad streikai Va
karų Vokietijoje yra ko
munistų padaras. Keli lai
kraščiai sako, kad streikus 
organizavo “iš Rytų Vokie
tijos atvykę agentai.”

Socialdemokratų spauda 
atsako, kad streikus orga-

vadovybė vyriausiai socia
listinė. Komunistai ir pri
klauso prie tų pačių sąjun
gų.

Frankfurtas. — Vakarų 
Vokietijos Fabrikantų Są
junga skelbia, kad daugelis 
streikierių pradėjo grįžti 
į darbą. Unijos iš kitos 
pusės skelbia, kad streikas 
plečiasi.

Marcantonio 
palaidotas

New Yorkas. — Vito 
Marcantonio šiandien (ket
virtadienį) popietį buvo pa
laidotas Woodlawn kapinė
se. Per dvi dienas, kurio
mis karstas gulėjo laidoji
mo įstaigoje, dešimtys tūk
stančių žmonių atidavė mi
rusiam paskutinę pagarbą.

Laidotuvėse dalyvavo di
džiulės minios.

Katalikų hierarchijai at
sisakius suteikti Maranto- 
nijui religines laidotuves, 
metodistų pastorius pro
fesorius Nicola Notar užė
mė tą vietą. Prieš išlydint 
karstą kalbėjo senas Marc
antonio draugas Luigi Al- 
varelli ir profesorius W. E. | kad jis grį§ į Vietnamą, i mui. 
B. Dubois. ___________ _________________

New Yorkas. — Iš čia 
britų laivu Queen Mary į 
Europą dviejų mėnesių 
atostogoms išplaukė TSRS 
ambasadorius 'Kanadoje 
Dimitrijus Čuvachinas.

Baguio puikus miestas...
Manila. — Baguio, kur 

turės įvykti Pietrytinės 
Azijos konferencija, skai
toma viena gražiausių vie
tovių Azijoje. Ji randasi 
aukštai plokštumoje, ku
rią supa pušynai.

Tik viena bėda, sako kon
ferencijos rengėjai:* beveik 
jokia Pietrytinės x Azijos 
šalis nesirengia joje daly
vauti.

I Toledo. — Grupė advo
katų sudarė komitetą ko- 
vai už civiles teises.

iš vienos

žiniomis, 
apie 60 

kurie

iš-

Paryžius. — Pietinio Viet
namo taip vadinamas im
peratorius Bao Dai paskel-

Londonas. — Šk otijos 
protestantų dvasininkai 
protestavo prieš tai, kad 
karalienė aukojo katali
kiškos bažnyčios statymui.

Teismas uždraudė atominiu 
fabrikų planuotąjį streiką

Oak Ridge, Tenn. — Dis- 
trikto teisėjas Robert L. 
Taylor išleido patvarkymą, 
kuriuomi uždraudė planuo
jamą čia ir Paducah, Ky.? 
atominiu fabrikų streiką. 
Uždraudimas (injuction) 
išleistas remiantis Taft - 
Hartley įstatymu.

i

CIO unija, kurios vado
vybėje darbininkai plana
vo streikuoti už aukštesnes 
algas, pareiškė, kad ji nu
silenks teismo patvarky-

Britai, Sovietai pasikeis savo 
parlamentinėmis delegacijomis

Londonas. — Tarybų Są
jungos Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo pirmi
ninkas Klementi Voroši-
lovas atsiuntė kvietimą 
Britanijos. abiejų parla
mento butų viršininkams. 
Tame kvietime jis prašo
britus atsiųsti savo parla
mento delegacijas į TSRS, 
o tarybinės delegacijos at
vyks į Britaniją.

.Britanijos parlamento 
atstovų buto pirmininkas 
W. S. Morrisonas pareiškė, 
kad pakvietimas su mielu 
noru bus priimtas. Taip pat 
išsireiškė lordų rūmų vir
šininkas Simonds.

Siunčiama britų delega-

cija susidės iš visų partijų 
deputatų — konservatorių, 
darbiečių ir liberalų.

Nicosia. — 85 Kipro (Cy
prus©) salos miesto galvų 
išleido pareiškimą protes
tuodami prieš britų .admi
nistraciją. Britai neseniai 

-patvarkė, kad nelegalu 
agituoti už vienybę su Grai
kija.

Vo- 
So-

Berlynas. — Rytų 
kieti jos Suvienytoji 
cialistų Partija atsiuntė 
sveikinimą kalinamam Eu
gene Dennisui, Amerikos 
Komunistų Partijos sek
retoriui.
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Darbo Federacija ir Kongresas
Amerikos Darbo Federacijos Pildomoji Taryba ne

pasitenkinusi 83-čio Kongreso darbais. Ji sako, kad 
šis Kongresas suvylė “darbininkus, farmerius ir šalies 
vartotojus.”

Plačiau apie tai spaudai išdėstė Federacijos pre
zidentas George Meany. Naminėje politikoje Meany 
Kongresą kritikuoja iš kairės, o užsieninėje — iš de
šinės. Jis sako, kad Kongresas skūpiai skyrė pinigus 
militariniams reikalams, ir todėl susilpninęs Amerikos 

"apsigynimą. Meany norėtų, kad Kongresas daug dides
nes sumas skirtų pinigų “laisvojo pasaulio” apginklavi
mui.

Naminiais reikalais Darbo Federacijos prezidentas 
kalbėjo daug protingiau ir konstruktyviškiau. Jis' pa
sakė, kad Kongresas neparodė reikalingo susirūpinimo 
ekonomine šalies padėtimi. Kongresas nieko nepadarė 
dėl sulaikymo nedarbo didėjimo. Jis visiškai nieko ne
veikė bedarbiu reikalais.

Kongresas nepataisė Taft - Hartley įstatymo. Tas 
įstatymas, kaip žinia, atkreiptas prieš organizuotus dar
bininkus. Visos darbo unijos reikalavo tą įstatymą pa
taisyti taip, kad iš jo būtų prašalinti nuostatai prieš dar
bininkų interesus.

Kongresas, sako Meany, nepriėmė naujo minimum 
algų įstatymo. Kaip 1949 metais buvo įvesta 75 centų 
nėr valandą minimum algų sistema, taip ji ir tebeveikia. 
Tuo tarpu pragyvenimas nuo to laiko labai pabrango. 
Unijos reikalavo, kad minimum alga būtų pakelta iki 
$1.25 per valandą. Kongresas neatkreipė jokio dėmesio.

Šis Kongresas nepalengvino mažų įplaukų žmonėms 
taksų naštos.

Tik viename atsitikime, nurodo Meany, Kongre
sas pasirodė gerai. Jis pataisė “social security” įstaty
mą, ir pataisė gerojon pusėn. Dabar daug daugiau dar
bo žmonių paeina po socialine saugumo sistema.

Darbo Federacijos prezidentas ragina Amerikos 
žmones, ypač organizuotus darbininkus, nepamiršti lap
kričio 2 dienos kongresinių rinkimų. Rinkimuose pi
liečiai turės progą nebeišrinkti tokių kongresmanų, ku
rie šiame Kongrese pasirodė neigiamai linkui darbinin
kų. Jie turės progą vėl išrinkti tuos, kurie gerai, teigia
mai užsilaikė ir dėjo visas pastangas apginti liaudies 
interesus.

Beje, Pildomosios Tarybos posėdyje pranešta, kad 
Amerikos Darbo Federacija yra pasiekusi aukščiausią 
narių kiekį. Ji šiandien turinti 10,200,000 narių. Nie
kados pirmiau per visą savo gyvenimą ji jiėra turėjusi 
po savo vėliava tokios skaitlingos organizuotų darbinin
kų armijos.

Herbert Hooverio filosofija
•Komercinė spauda labai plačiai atžymėjo buvusio 

prezidento Herbert Hooverio 80 metų gyvenimo sukak
tį. Žmogus jis jau senas, bet politiniai tebėra veiklus. 
Nėra niekam jokia paslaptis, kad ir šiandien eks-prezi- 
dentas tebedaro labai daug įtakos į visus republikonų 
partijos žygius.

Proga savo gimtadienio Hooveris pasakė ilgą “tė
višką” prakalbą. . Jo ta prakalba parodo, kad jis per pa
skutinius dvidešimt metų nieko neišmoko ir nieko ne
pamiršo. Jis dar kartą atgiedojo tą pačią reakcinę 
giesmę, kurią giedojo per visus dvidešimt metų. Ypatin
gai aštriai jis pasmerkė Franklin Delano Roosevelto po
litiką. Jis didžiuojasi, kad jis buvo priešingas karui 
prieš hitlerinę Vokietiją. Amerikos, Britanijos ir Ta
rybų Sąjungos bendra veikla prieš Vokietiją buvusi di
džiausia Amerikos ir viso pasaulio nelaimė.

Jis pasmerkė valdžios kišimąsi į ekonominius šalies 
reikalus. Jis reikalauja, kad kapitalui būtų leista laisvai 
kovoti darbą. Kiekvieną socialinės gerovės įstatymą 
Hooveris skaito “socializmu” ir jam priešinasi.

Bet negalės viešpatauti
“Azija azijiečiams,” arba “Afrika afrikiečiams” toli 

gražu nereiškia, jog iš tų kontinentų turėtų laukan iš
sikraustyti visi europiečiai ir kiti baltaodžiai žmonės. 
Dalykas ne tame. Klausimas yra tik tame, kas tų kon
tinentų kraštuose turi viešpatauti: jų žmonės, ar sauje
lė atėjūnų iš Britanijos, Francūzijos, Belgijos?

Iki šiol mažos grupės atėjūnų baltaodžių turėjo už
grobę milžiniškus žemės plotus Azijoje ir Afrikoje ir 
juos išnaudojo savo interesams. Vietiniai gyventojai 
buvo tiktai darbo jėga, tiktai darbo gyvuliai. Jie neturė
jo jokios teisės į savo gyvenimo reikalų vedimą bei tvar
kymą. Juos vergė ir plėšė europiniai imperialistai.

'Nuo dabar turės būti kitaip. Imperializmo gadynė 
baigiasi. Azijos ir Afrikos žmonės ima savo kraštų rei
kalus į savo rankas.

Baltieji žmonės galės visur gyventi, bet jie nebega
lės viešpatauti ant vietinių žmonių. Jie turės skaitytis 
sū milžiniškos daugumos gyventojų noraus ir poreikiais 
"kiekvienoje šalyje. 4

ĮVAIRUMAI
TARPTAUTINĖ “VILTIES KALBA”

Pridedant ido vietoje ino 
gauname jauniklį. Bovido 
yra veršiukas, kato yra ka
tinas, katino katė ir katido 
kačiukas.

Jei mes žinome, kad arbo 
yra1 medis, mes automatiš
kai žinome, kad arbaro yra 
miškas, nes aro pridėtas 
prie daiktavardžio prideda 
dauguminę prasmę.

Visi veiksmažodžiai ben
dratyje baigiasi su i (jugi 
teisti, kombi šukuoti, odori 
kvepėti, movi judinti ir tt.

KALBOS PAGRINDAS
Didžiai daugumai savo Es

peranto žodžių Zamenho
fas pasinaudojo lotynų kal
bų šaknimis: pačios lotynų 
kalbos, italų, francūzų ir kt. 
Dievas yra dio, stalas tablo,

brolis f ra to, mylėti ami, ge 
ras bona ir taip toliau.

IŠ ISTORIJOS

Antroje vietoje jis emč | dabar
1 ", kaip kai,”

Rašo D. M. šolomskas
KARO PAVOJUS YRA 
SENA ŽMONIJOS LIGA

Daugelis mano, kad tik 
yra “neramūs lai- 

kad nuolatos kabo 
“karo pavojus virš mūsų 

galvos, kaip kardas,” L._
seniau pasaulyje buvo “ra
mu.”

Tiesa, kad “šaltasis ka- 
| ras” yra labai didelis erzin- 
Ltojas Amerikos žmonių ner- 
i vų. Man teko kalbėtis su 
paprasta amerikonaite mer
gina, kuri aplankė savo mo
tinos gimines Anglijoje ir I

germaniškas šaknis, 
tai kapoti haki, susilaikyti 
halti, jaunuolė fraulino, lai
vas šipo (tik trikampis virš 
s ne toks kaip lietuvių ar 
čekų kalbose, o gulintis at-■ 
bu lai, apsuktas.

Kaip sakyta, žmogus, ku- i 
ris moka bent vieną loty-Į 
nišką ir vieną germanišką 
kalbą, esperantiškai labai i 
lengvai išmoksta.

Beje, pats žodis Esperan
to paimtas iš veiksmažodžio ' 
esperi, turėti viltį. Kitaip 
sakant, Zamenhofas Espe-; prasidėjo.” 
ranto kalboje matė vilties karo isterijos nėra, 
kalbą, kalbą, kuri žada žmor asmuo, 
nijai brolybę. M. i sakė:
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Kokių keistumų kartais būna
kalbas (ma- 
jis buvo kiek 
ir su lietuvių 
buvo ir yra

GYDYTOJAS PAMIRŠO...
Pas daktarą R. R. Denico- 

lą Richlande, Washingtono 
valstijoje, atėjo pacientas, 
kuris skundėsi nuolat kos- 
tįs ir bendrai nesijaučiąs 
gerai. Rentgeno (X-ray) 
spinduliai parodė, kad plau
čiuose kas tai susikemša, 
bet nebuvo aišku, kas.

Pacientui padaryta tiria
moji operacija. Ir plau
čiuose kas nors buvo rasta: 
chirurginės pirštinės. Pasi
rodė, kad prieš 12 metų tam 
pačiam pacientui buvo pa
daryta plaučių operacija, ir 
anas' daktaras pamiršo juo
se pirštines. ..

gali

sin-

dar 
kai-

dyną.

apsišvie- 
nors, 

būtinai 
kal- 

žmo- 
sun-

Jau seniai žmonės svajojo 
apie vienos tarptautinės 
kalbos sudarymą. Ypatin
gai pacifistai, ka^o priešai 
ir tautų brolybės šalinin
kai, dažnai pageidavo, kad 
būtų tarptautinė kalba, ku
rioje galėtų susikalbėti vi
so pasaulio tautos be vertė- 

I ją.
Neseniai Olandijoje įvy

kęs tarptautinis esperan- 
tistų kongresas vėl atkrei
pė dėmesį į Esperanto, 
dirbtinę tarptautinę kal
bą, kuri iki šiol turėjo dau
giausia pasisekimo.

Tai buvo 39-tas tarptau
tinis esperantistų kongre
sas. Esperanto yra kalba, 
kurią įkūrė praeito šimtme
čio antrojoje pusėje Bia- 
lestoke gyvenęs daktaras 
Zamenhofas. Zamenhofas 
buvo kalbininkas, kuris ge
rai pažino visas svarbesnes 
europietiškas 
noma, kad 
susipažinęs 
kalba, kaip
daug žymių kalbininkų).

Bet ne apie Esperanto is
toriją, o apie jo kai kurias 
ypatybes kalbėsime.
GREITAS IŠMOKIMAS

Kai kas sako, kad Espe
ranto yra kalba, kurią ga
lima išmokti per kokias dvi 
savaites. Ar taip? Ir taip, 

j ir ne, — tiesioginio.' atsa- 
' kymo į tai duoti negalima, 
Esperanto taisykles gali- 

i ma išmokti į vieną valan- 
i dą. Jos tokios paprastos, 
I kad jas gali kiekvienas 
i lengvai įsisąmoninti: į ko
kią valandą žmogus 

; pilnai apvaldyti visas 
! peranto gramatikos ir 
taksės taisykles.

Taisyklės, žinoma, 
ne kalba? Kad mokėti
bą, reikia apvaldyti jos žo- 

i galima per 
dvi savaiti? Žmogus, kuris 
nusimano kelias kitas kal
bas, apsitrynęs,
tęs žmogus, tai gali, 
žinoma, nežinos 
kiekvieną žodį. Apie 
bas nenusimanančiam 
gui tai bus žymiai 
kiau.
TAISYKLIŲ 
PAPRASTUMAS

Esperanto taip lengva iš
mokti, nes tos kalbos tai
syklės yra tokios papras
tos.

Pirmas dėsnys Esperan
to kalboje yra, kad taisyk
lės neturi išimčių.

Tai savaime supranta
mas dalykas. Gyvoje kal
boje išimtys susidaro sif lai
ku, išimtys, kurios laužo 
bendras taisykles, ir kurias 
reikia žinoti. Sudarant 
naują dirbtiną kalbą, bet
gi, negi imsi ir sudarysi ir 
išimtis...

Antras dėsnys: visos rai-! 
dės išsitaria. Esperanto yra, 
pilnai fonetiška kalba.

Paskui seka eilė taisy- i 
kliu.

Visi daiktavardžiai bai
giasi su o, visi būdvardžiai 
su a, daugiskaitoje daikta
vardžiai baigiasi su oj, būd
vardžiai su aj. Pavyzdžiui, 
tona patro (geras tėvas) ir 
bonaj patrol, geri tėvai.'

Esperanto kalba tuomi 
lengva, kad žinant vieną žo
dį iš jo šaknies lengva pa
daryti giminingus kitus. 
Pavyzdžiui, ino prie vyriš
kos giminės žodžio jį pada
ro moterišku. Taip jei 
patro yra tėvas, patirino 
yra motina, jei bovo yra 
jautis, bovino yra karvė.

REKINAS NEPOZAVO...
Pilietis Walter Mamonis 

buvo atvežtas į New Lon
don, Conn., ligoninę su ne
menka žaizda pašonėje. Jis 
pasakojo daktarams, kaip 
ja gavo:

Jis žuvavo ir buvo laimin
gas, pagavo didelį rekiną. 
Baigęs dienos žuvavimąHr 
nieko kito nesugavęs, jis re
kiną užkabino ant kuolo, 
atsistojo šalia jo ir pradėjo 
pozuoti kaip tas heroiškas 
žuvautojaš, tuo tarpu, kai 
draugas ruošėsi jį fotogra
fuoti.

Jis manė, kad rekinas 
jau negyvas, bet kai tik 
tuo laiku, kai fotografas 
buvo pasirengęs spausti sa
gutę, rekinas palenkęs gal
vą giliai giliai, lyg kerštau
damas, įkando žuvautoj ui.

MANDAGŪS SVEČIAI...
Edmuntone, Alabamoje, 

tūlas Adam Fulton sugrįžo 
į savo namus ir rado, kad 
plėšikai ten buvo įsigavę ir 
praleido naktį. Jie miego
jo jo miegamajame kamba
ryje, išsivirė pusryčius ir 
ant valgomo stalo dargi pa
liko raštelį, kuriame sakė: 
“Dėkui už leidimą naudotis 
jūsų vaišingumu.”

“HUNDEBAR ..”
Kai kuriuose Vienos (Au

strijos sostinės) restora
nuose, kavinėse ir baruose 
randasi kampelis, virš kurio 
kabo užrašas “Hundebar,” 
kas reiškia “šunų baras.” 
Tai tokia įgaubta vieta sie
noje ir ten pastatyti dube- 

pienu. 
jei

nėliai su mėsa ir 
Maistas šunims veltui, 
jie atvedami pirkėjų.

“VYKITE ISLANDIJON!”
Kuomet didelių karščių 

dienos persirito per Ameri
ką kelios savaitės atgal, 
New Yorko valstijos sam
dymo biuras siūlė bedar
biams statybininkams, dar-

tas “nebaigtas”

j tuvoje, Baltrusijoje ir ypa- 
karinėje Ukrainoje lenkty- 

i niuodama su rusifikacija. 
; Lenkai jautė, kad jų teisių 
užtarėjų yra Europoje. Ir 

’nekartą
Lenkijos klausimas buvo 

j keliamas tarpe valstybių 
atstovų ir peršamas kaipo 
naujo karo “kaulas,” kaip 
dabar tūli perša Pabaltijos 
klausimą.

1863 metais įvyko sukili- 
1 mas Lenkijoje, bet jis ten 
greitai susmuko. Tas suki- 

I limas persimetė į Lietuvą, 
ten buvo kelis mėnesius lai-1 kur ponija ir kunigija buvo 
ko. Ji sakė: “Kaip išlipau sulenkėjusi, ir išsilaikė net 
New Yorke, pamačiau spau- įki 1864 metų. Kaip minė- 
dą, maniau, kad jau karas iau> Lenkija turėjo savotiš- 

Anglijoje tokios kų teisių. Net caro įpėdi- 
Kitas nis sėdėdavo Varšavoje, bu- 

grįžęs iš Paryžiaus ; vo lenkų armijos daliniai, 
“Jeigu Francijoje 'ir buv° ivestas naujais ka- 

laikraščiai ar valdininkai lendorius, dar Napoleono 
' taip šauktų už karą, kaip ■ laikais, 1807 metais, tero pa
tčia Amerikoje, tai juos liau- 
I dis palaikytų bepročiais.”

bo vėsiame, galima' sakyti i Dalykas yra tame, kad 
šaltame klimate: Islandijo- j Jungtinių Valstijų žmonės 
j e. ' nenukentėjo nuo karo lieps-

Bet tie darbai buvo žada-!'nos nei laike Pirmojo pa- 
i saulinio karo (1914-1918), 
nei laike Antrojo (1939- 
1945 m.). Laike karo gin- 

i klų ir amunicijos gaminto- 
i jai susikrovė bilijonus tur
to. Nemažai trupinių nu
krito ir darbininkams, nes 
darbai ėjo gerai. Todėl pas 
mus spauda, visoki “karo 

' strategai,” politikieriai, ga- 
Į Ii daryti visokius karo pla- 
j nūs, kalbėti apie užpuolimą 
j ant kitu šalių, dėti žemla-
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naikinta baudžiava (nors 
valstiečiai buvo palikti visai

mi taikinai:-pusei metų.

Musulmonų mečetė ;
Amerikos sostinėj |

Washingtone baigiama, 
statyti pirma ir vienintelė 
Amerikos sostinėje mečetė 
arba musulmonų maldykla, i 
Ją bendromis lėšomis pasta- į 
te 11 musulmoniškų šalių 
pasiuntinybės Washingto-1 
ne (Saudi Arabijos, Jeme-, pįus, Į<aįp įas užpuolimas 

turėtų būti pravestas, kurs-' 
. tyti karą kaipo “neišven-1 
giamą dalyką.”

To atvirai negalima da
ryti Franci jo j ir Anglijoj, 
kur veik kiekviena šeima | 
yra vienaip ar kitaip laike 
karų nukentėjusi. Vieni 
neteko savo sūnų, vyrų, tė
vu, broliu, seserų; kiti ne- 
teko namų ir kitokio turto. 
Jie jau žino karo “pyra
gus.” Kiekvienam mąstan
čiam žmogui yra aišku, kad 
kitaip atsineštų Amerikos 
žmonės į naujo karo kurs
tytojus, jeigu jie tikrai ži
notų karo “pyragus.”

Čiang Kai-šekas, kaip se
novės 'piratas, sėdi ant sa-: 
los ir gaudo Lenkijos lai
vus ant jūrų. Suprantama, 
jis to nedarytų, jeigu savo į 
užnugaryje neturėtų karo 
kurstytojų. Kokią teisę jis 
turi kištis į kitų šalių pre
kybą?

Pietų Korėjos valdonai 
nerėkautų apie tai, kad jie 
eis į karą ir užkariaus šiau-! 
rinę Korėją, jeigu jie savo 

; užnugaryje neturėtų kurs
tytojų. Tikrumoje, Pietų 

i Korėjos valdonai neišsilai
kytų nei savaitės laiko, jei- 
gu iš ten būtų atšaukta sve
timų valstybių armijos.
Karo pavojus 1863 metais 

lis Emil Lebruyere gimė , (sukilimo Lietuvoje
Laike Napoleono įsigalėji

mo Lenkija su Suvalkija bu
vo atskira kunigaikštystė— 
Napoleono globoje. Kada 
1812 metais Napoleonas bu
vo parblokštas Rusijoje, o 
iki 1815 metų panaikinta jo 

Keli mene-1 galia ir Europoje, tai per-
_' i susirinkę . Vie

nos Kongresą paliko Lenki
jos Karalystę, be atplėštų 
žemių per Austriją ir Vo
kietiją, Rusijos dalimi su 
tam tikromis lenkų teisė-; 
mis.

Lenkijoje ponija galėjo < 
veikti nesivaržydama. Ji 
vedė lenkinimo darbą, Lie- i

no, Jordano, Lebano, Siri-: 
jos, Irako, Irano, Egipto, 
Pakistano, Afganistano ir 
Indonezijos).

Washingtono mečetė 
puikus pastatas, kurio 
norėtas (bokštas) turi 
pėdų aukščio. Paprastai 
musulmoniškuose kraštuose 
muenzinas (lyg kantorius - 
zakristijonas) iš bokšto 
penkius kartus į dieną gie
dodamas šaukia tikinčius 
melstis Allah’ui. Ar Wash
ingtono mečetėje bus toks 
muezinas, dar nežinia, nes 
galimas dalykas, kad vieną 
kartą įdainuotas balsas bus 
perduodamas per garsia
kalbį. ..

Pačioje mečetėje nėra kė
džių, nes musulmonai mel
džiasi atsistoję, atsiklaupę 
arba kniūpsti, bet niekad 
sėdėdami. Nemusulmonai 
prieš įeidami į Washingto
no mečetę, kaip ir musul
moniškuose kraštuose, tu
rės nusiimti batus.

Jau dabar daug turistų 
aplanko mečetę. Nemusul
monai gali stebėti tyliai 
apeigas, s bet neturi teisės 
jose dalyvauti.

yra 
mi- 
160

Lietuvoje buvo kita padė
tis — veikė senoviškas ka
lendorius (trylika dienų ei
nantis vėliau), Lietuva bu
vo skaitoma Rusijos neda
linama dalis. Kada į Vilnių 
atsilankė caras ir lenkų po
nai įteikė jam tūlą peticiją, 
tai jis kietai užrėžė: “At
minkite, ponai, kad jūs esa
te ne Lenkijoje, o Rusijo
je!”'

Lietuvoje sukilimą smau
gė generolas - gubernato
rius Ąluravjevas, dar pirm 
to pramintas “Koriku.” 
Lietuvoje sukilimas buvo 
žiauriai nuslopintas. Vin
cas Kapsukas vėliau rašė, 
kad jo nepalaikė paprastoji 
darbo liaudis, kad ji sukili
mą laikė už ponus, (norin
čius grąžinti baudžiavinio 
laikus.

Pasinaudojant tuo sukili
mu, Anglija ir Francija, 
Austrija ir Vokietija kėlė 
didelį nerimą — grūmojo 
Rusijai karu: karo pavojus 
kabojo ore, kaip ir dabar. 
Tiesa,
liaudis nedaug žinojo, nes 
žinias išnešiodavo tik “ga- 
zietos,” kurias skaitė ne
daugelis. Nebuvo radijo nei

apie jį paprastoji

■j

Kalba duota niekados 
nekalbėjusiam žmogui

18 metų Belgijos jaunuo-

nebyliu. Tam tikri organi
niai trūkumai burnoje jam ' 
trukdė kalbėti, nors jis ga- į 
Įėjo girdėti.

Ilgai ir daugelį kartų Bei- |
gijos ir Francūzijos specia-: 
listai bandė jį operuoti, bet j 
be pasekmių.
šiai atgal Tarptautinis Rau- i gale to jai
donasis Kryžius įgalino jau
nąjį belgą išvykti į Mask
vą ir operuotis pas garsų 
specialistą Fiodorą Kitro- 
vą, burnos ligų profesorių.

Praeitą savaitę Etnil Le- 
bruyere grįžo į savo namus 
La Louviere -miestelyje, 
'Belgijoje, jau galintis, pir
mu 'kartu ąavo gyvenime, 
kalbėti.

Rusija laimi diplomatijoje
Francijoje imperatoriaus 

vietoje buvo nenuorama 
Luis Napoleonas Trečiasis. 
Jis, grobdamas kraštus Af
rikoje ir kitur, pavergda
mas kitas tautas, norėda
mas užkarti Meksikai s£vo 
giminaitį karalių, norėda
mas užpulti Amerikoje Lin- 
colno valdžią, tuo pat kar
tu virto didžiausiu karo 
kurstytoju prieš R« 
kad “išgelbėti Lenkiją.

Francijos, Anglijos ir 
Austrijos valdonai įteikė 
Rusijai apkaltinimus, kad ji 
“nesilaiko 1815 metų Vie
nos Kongreso” nutarimų 
Lenkijos klausime, ir reika
lavo, kad Rusija sutiktų eit 
į sueigą klausimo aptari
mui. Prie tos sąjungos 
Francija stengėsi pritrauk
ti ir Vokietiją, bet Bismar
kas buvo užimtas vokiečių 
atskirų karalysčių apjungi
mu, taipgi turėjo planus 
karui prieš Austriją, Dani
ją ir Franci ją ir manevra
vo savo naudai.

Anglijos ir Francijos val
donai vienas kitą kurstė 
griežčiau veikti prieš Rusi
ją, gamino vieną po 
grūmojančią notą, ka&nu
traukus su Rusija diploma
tijos ryšius, kad jėga iš- 

(Tąsa 8-čiam pusi.)
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Kalba “Mūsų ateities” kolūkio 
pirmininke A. Januškiene
Januškenč nepapras- 

tafmoteriške. Ji savo veikla 
ir atsidavimu gavo tokj 
didelį žmonėse pasitikėji
mą, jog jie ją išrinko kol
ūkio pirmininke. Be to, 
praėjusiuose rinkimuose 
jinai buvo išrinkta į visos 
Tarybą Sąjungos Aukš
čiausią Tarybą. Ji buvo 
nuvykusi į Ukrainą ir ten 
studijavo geriausių kolūkių 
darbo ir vedybos metodus. 
Apie savo ir jos vedamo 
kolūkio problemas ir sie
kimus ji rašo:

Pastarieji metai man 
ypatingai gausūs dideliais 
ir džiaugsmingais įvykiais. 
Iš tikrųjų, argi galėjau aš 
buržuaziniais laikais sva
joti, kad tiek daug naujo ir 
Įdomaus pamatysiu savo 
akimis. Man teko kartu su 
kitais kolūkiečiais lanky
tis ^Krasnodaro krašte ir 
Ukrainoje, susipažinti ten 
su pirmaujančiomis žemės 
ūkio artelėmis, su nuosta
biais žmonėmis. Labai 
daug įspūdžių liko nuo Ru
sijos Federacijos žemės 
ūkio pirmūnų pasitarimo, 
kuriame aš dalyvavau, kaip 
Lietuvos atstovė. Man te

ko kalbėtis su garsiaisiais 
prie Maskvos esančiais 
Stalino vardo kolūkio gy
vulių augintojais, apžiūrėti 
jo fermas, kaimenes.

Mūsų rinkiminės apy
gardos.rinkėjai parodė man 
labai daug garbės, išrink
dami mane savo deputatu 
į šalies Aukščiausiąją Ta
rybą. Daug neužmirštamų 
įspūdžių paliko aukščiau
siojo TSRS valdžios organo 
penktoji sesija, o taip pat 
sesija, kuri svarstė Tarybų 
Sąjungos biudžetą 1954 me
tams.

Mūsų kolūkiečiai patikėjo 
man labai atsakingą darbą— 
vadovauti “Mūsų ateities” 
kolūkiui. Visi mano darbai 
ir mintys dabar skirtos tam, 
kad padaryčiau artelę pir
maujančią.

Mūsų kolūkiečiai
daug dėmesio visuomeninei 
gyvulininkystei išvystyti. Nu- 
brėždami planus ateičiai, mes 
vadovaujamės priešakinių ša
lies kolūkių patyrimu.

Visą praėjusią žiemą mes 
sočiai šėrėme gyvulius, šiais 
metais taip pat pasirūpinome 
ateitimi. Pavasarį pasėjome 
210 hektarų daugiamečių žo
lių, pasodinome apie 50 hek

tarų bulvių, daugiau kaip 10 
hektarų pašarinių šakniavai
sių. Dabar ruošiame anksty
vąjį silosą, kurio ketiname 
užraugti apie 400 tonu, o 
taip pat šienaujame, ir ne tik 
kolūkiui pritvirtintose pievo
se, bet ir miške. Naudojame 
šiam reikalui 7 šienapiūves. 
Kolūkyje yra taip pat siloso 
kapoklė, kuri naudojama si- 
losuojant pašarus. Baigiame 
statyti siloso bokštą. Kiau
lėms nupenėti artelės valdy
ba paskirs pakankamą kiekį 
pašarų. Visa tai įgalino ti
kėtis, kad ir šiais metais gy- 
žiemojimas.

Artelėje pastatyta gera 
karvidė. Neseniai perduota 
eksploatacijon nauja paukš- 
tidė. Vištos patalpintos ge
rai įrengtoje patalpoje. Bai
giama statyti mūrinė kiaulidė. 
Visos šios patalpos statomos 
vienoje vietoje, sudarydamos 
gyvulininkystės miestelį.

Dabar bereikia pilnutinai 
mechanizuoti visas fermas.

skiria ’ šiam tikslui įtaisėme vėjo va
riklį, kuris varo vandens
siurblį. Karvidėje sumontuo
ti automatiniai girdytuvai, 
mechanizuotas pašarų ruoši
mas, mėšlo išvežimas. Tiesia
mas vandentiekis į naują
kiaulidę, statoma šiluminė 
elektrinė. Kaip tik ji ims 
teikti energiją, — o tai turi 
būti rugsėjo mėnesį, — įvesi
me elektrinį karvių melžimą.

Aparatai šiam tikslui jau nu
pirkti.

Aš prisimenu-, kaip įrengta 
galvijų ferma Stalino vardo 
kolūkyje. Tai tikras fabri
kas. Kad išsiųst iš ten pieną, 
primelžtą per metus, reikia 
beveik dviejų tūkstančių dvi- 
tonių autocisternų. Aš ma
čiau ten, kaip išilgai visos 
melžimo salės eina stiklinis 
pienotiekis, sujungtas gumi
nėmis žarnomis su melžimo 
aparatais. Pienas iščiulpiamas 
į specialų skyrių, ten išvalo
mas ir ataušinamas iki pen
kių laipsnių, o tai įgalina il
gai išlaikyti visas vertingas 
jo savybes. Mes tikimės, kad 
ilgainiui ir pas mus bus ly
giai taip įrengtas diendaržis.

Gyvulininkystė tapo di
džiai pajaminga kolūkinės 
gamybos šaka.

Didelis darbas nuveiktas 
komplektuojant fermas, ke
liant gyvulių produktyvumą^ 
Daug padaryta ir kaimenei 
atnaujinti. Beveik visos mū
sų karvės yra raudonosios 
lietuviškos veislės, o kiaulės 
—baltosios lietuviškos veislės.

Mes užsibrėžėme uždavinį 
—ateinančiais metais pasiekti 
garbingą teisę dalyvauti Vi
sasąjunginėje žemės ūkio pa
rodoje Maskvoje. Manome 
pasiekti tai, visokeriopai iš- 
vystydami visuomeninę gyvu
lininkystę.

Lietuvos Sūnus —Išeivis
(Tąsa)

Kad tuo poilsiu geriausiai pasinaudo
ti, Jurgis ir Petrukas sau lovą buvo įsi
taisę avelių tvarte...

Tvarto lubos buvo išpiltos spaliais. 
Ant viršaus suiyg pat kreigo prikrauta 
vioskių šiaudų. Iš šonų tvartas buvo ge-' 
rai šildomas kitų tvartų, arklių ir galvi
jų. Vėjas žiemą gali braškėti kiek nori 
lauke,^šaltis gali spiegti, pūgos švilpti, 
staugti, bet mūsų berniukai įsitaisę tą 
savo gūžtelę ramiai sau miega tvarte ir 
saldžius sapnus sapnuoja.

Taip vieną ankstį rytą, kuomet jie dar 
saldžiai sapnavo, o lauke žiemos vėjas 
švilpė, jie lyg per sapną girdi buožę:

“Bernai, bernai! Kelkitės greičiau, 
reikia arklius šerti!” Jurgis pašoko iš 
saldaus miego ir mieguistas atsikirto:

“O kas pasidarė? Ar jau ir pusę nak
ties išmiegoti negalima? Ar jau vidu
naktį pradėsi kelti?”

Bet buožė vis savo:
“Ne nuo vidunakčio, o jau kokia penk

ta valanda, o jus jau trečiu kartu budi
nu... Besarmačiai, jūs!...”

“Kai mes norėsime, tai atsikelsime!” 
atrėžė Petrukas.

Gaspadorius daugiau nepasirodė, o 
bernai prašvitus atsikėlė, pašėrė gyvu
liukus ir atėjo pusryčių. Tetėnas ten 
valgė, bet nei žodžio netarė, nei pusės 
žojfelio. Tik tetulė nešdama barš- 
Čiif bliūdą su pašaipa išstenėjo: “Nu, 
nu, berneliai, šiandien tai jau pasisto- 
rojot....”

Bet kai bernai išėjo su tetėnu po pus
ryčiu klojiman, tai prikūlė rugelių daug 
daugiau, negu kad būtų buvę prikelti 
vidunaktyje, ir tai matydamas buožė 
daugiau berniukų taip anksti nekėlė, o 
jie'savo laiką jau žinojo. Kai atėjo va
sara, buvo dar geriau. Jurgis buvo pri
statytas prie arimo, nes tam jis buvo 

■> labai tinkamas ir žinojo savo amatą, tai 
tetėnui nebuvo su juom jokio rūpestė
lio. Dienomis jis ardavo, o naktimis tu
rėjo Vykti naktigonėn. Buvo tolokai nuo 
namų, tad ganant arklius miegui ne pil
nai užtekdavo laiko. Kitus bernus gas
padorius kiekvieną dieną turėdavo eiti 
prikelti. Bet Jurgio tetėnui to daryti 
nereikėjo. Tik vieną kartą iš pat pra
džios. pavasarį kaip tik pradėjo švisti, 
jis atsikėlė ir ėjo berno žadinti. Bet kaip 
jis nustebo, kai užėjęs ant kalniuko pa
matė: Jurgio vienas sumetimas jau su
artas, kitas pradėtas. Vaje, kaip jam 
patiko!... Kai Jurgis atėjo pusryčių, tai 
teinąs atėjęs ir paėmęs jį už rankos sa
kė: *
v ‘JJaip, Jurgi, wisada daryk. Dienomis 
taip karšta, arkliai gyliuoja, tai paleisk 
į alksnynėlį, tegu pasigano, ir tu pats 
gali pasilsėti, o vakare vėl paarki kiek 
ilgiau.”

Kai rugpjūčio mėnesį Jurgis pradėjo 
ruoštis vykti į Ameriką, tai tetėnas ro
dos, kad ims, tai sudurnavos, nors sun
kiausi darbai jau vis vien buvo atlikti: 
pūdymai kuone visi jau buvo aparti, did
žiausios pievos jau nušienautos. Ruge
lius pabaigus kirsti dar buvo iškėlę pui
kias pabaigtuves.

Tai buvo kaip ir nuo tėvuko dar pa
veldėta tradicinė šventė — padėkoti Die
vui už gerą derlių, ir kartu sykį metuo
se šeimai iškelti balių-vaišes ir visus 
skaniai pavaišinti.

Ant rytojaus Jurgiui gerai išsimiego
jus jis atsikėlė laisvas, nes darbą jau bu
vo atsakęs iš vakaro. Jis atsikėlė, apsi
rengė ir nuėjo pas tetėną, kuris kieme 
kokį tai kuolelį tešino.

“Na, tai sudiev, tetėnuli”, jis ištiesė 
jam ranką — “Aš einu pas motulę, pas 
švogerį, o užu dviejų savaičių išeisiu į 
Ameriką. Kiek man algos duosite?”

Tetėnas rūsčiomis apžvelgė jį, padavė 
dešinę ir piktai suriaumojo:

“Tegu ją šimtas perkūnų, tą tavo A- 
meriką! Matai, mane palieki tik su vie
nu berniuku ir tu manai, aš tau dar al
gą mokėsiu? Už tavo algą aš turėsiu 
samdyti kitus darbininkus.”

Jurgis sako:
“Jei jūs iš keturiasdešimt rublių man 

nieko neduosite, tai motulė jus patrauks 
teisman.”

Atsakymas atėjo po ilgos tylėjimo 
pauzos:

“Tai padirbėk dar nors šitas tris die
nas,. tai duosiu tris rublius. Penki jau 
išimti, tai bus aštuoni, ir tau turi būti 
taip gerai....” Tą jis tarė primerkęs vie
ną akį. '

Jurgis turėjo sutikti, ir ką kitą jis da
ryti galėjo?

Sekmadienį, kai Jurgis jau ėjo su vi
sais atsisveikinęs, tai geroji tetulė įjį pa
lydėjo pro klėtį, tetėnui nematant, į- 
spraudė rankon sidabrinį rublį ir susi
jaudinusi sakė:

“Sudiev, vaikeli! Sudiev Jurguti! 
Gal kada nors man atsiųsi, nepamirši 
manęs...”

Tetėnas, žinoma, buvo labai piktas, 
nes gerai žinojo, kad jam pačiam reikės 
rugeliai iš lauko suvežti, pėdai sukilioti 
iki' pat kreigui klojime. Taį nelengvas 
darbas, o samdinių tais meto laikais ant 
greitųjų nebuvo galima gautu

B-et ir Jurgiui nemažiau buvo pikta, 
nes sunkiausi darbai visvien jau buvo 
baigti. Pavyzdžiui, šieno plovimas, prie 
kurio žmogaus ne vien rankomis dirbti, 
o ir kojomis bei galva. O nugarai, tai 
jau blogiausia, tai, kad ir ant rytojaus, 
kai atsikelia, tai dar vis skauda. Bet 
algelė taip ir pasiliko. Dieve duok jam 
dangų. Tetėno jau nėra gyvųjų tarpe.

(Bus daugiau)

San Francisco, Cal.
PASKUTINIAI KELI ŠIMTAI 

NETEKO DARBO
Kadaise čionai Dodge auto

mobilių dirbtuvėje buvo dir
bama labai smarkiai. Šitoje 
dirbtuvėje kadaise dirbdavo 
Chrysler korporacijos 3,000 
darbininkų. Prasidėjus ekono
miniam šlubavimui, pradėjo 
mažėti ir darbai. Darbininkai 
buvo mėtomi laukan šimtais, 
šiomis dienomis buvo paleisti 
iŠ darbo 350 darbininkų. Tai 
paskutiniai tos grupės. Visi 
trys tūkstančiai darbininkų 
yra netekę darbo.

Dodge dirbtuvės darbinin
kai organizuoti į CIO United 
Automobile Workers unijos 
lokalą 844. Daugelis jų yra 
užsiregistravę persikelti į tos 
pačios korporacijos dirbtuvę 
Los Angeles mieste. Bet argi 
jie visi galės persikelti? La
bai abejotina. Labai daug ne
galės, nes jie čionai turi šei
mas ir nuosavybės. Nelengva 
viską likviduoti bei palikti.

Be to, kur užtikrinimas, 
kad Los Angeles dirbtuvėje 
darbas bus pastovus? Jokio 
užtikrinimo niekas neduoda. 
Su šeima nusikraustęs darbi
ninkas gali už mėnesio kito 
gauti pranešimą, jog jis nebe
reikalingas. Kur tada jis 
dings ?

Nutarė ruoštis streikuot
O aki and o Chevrolet dirbtu

vės darbininkų lokalas 1031 
balsavimu išspręs streiko klau
simą. Balsavimu bus pasisaky
ta, ar darbininkai suteiks ga
lią lokalo vadovybei paskelbti 
streiką, kada ji matys reika
lą. Nesako, kada toks streikas 
turėtų įvykti.

Darbininkai turi du skundu. 
Kompanija turi įvedusi di
džiausios skubos darbe siste
mą. Kontrakte tuo klausimu 
nieko nepasakyta. Kitas daly
kas, tai kompanijos nesiskai
tymas su daybininkų skundais. 
Pirmiau to nebūdavo. Pirmiau 
ten pat dirbtuvėje tarpe bo
sų įr darbininkų atstovų būda
vo išlyginami nesusipratimai. 
Dabar kompanija reikalauja, 
kad kiekvienas skundas būtų 
iš anksto raštiškai priduotas. 
Dažnai darbininkai nubau
džiami be jokio rimto reikalo.

Rep.

Chicagos Žinios
Darbininkai Atsisakė 
Nusimušti Algas

Studebaker korporacijos, 
South Blend, Ind., įmonės dar
bininkai trys prieš du nubal
savo atmesti unijos ir korpo
racijos siūlomą algų numuši
au ą,

United Auto Workers 
(CIO) lokalo 5 viršininkai su
tiko su kompanijos viršinin
kais siūlyti narialms, kad jie 
priimtų naują kontraktą su 
algų numušimu apie 15 nuo
šimčių. Bet 5,000 unijos narių 
didžiuma balsų nutarė atmes
ti tokį pasiūlymą, nors kom
panija sako, kad kitaip turė
sianti atleisti daugiau darbi-* 
ninku.

Studebaker nuo praėjusio 
rudens atleido 11,000 produk
cijos darbininkų. Prieš tai dir
bo 21,000. Studebaker pirmi
ninkas Paul Hoffman sako, 
kad viršininkų algos numuštos 
nuo 20 iki 30 nuošimčių šiame 
ekonomijos vajuje. Kiek tie 
viršininkai gauna, Hofffrian 
nepasako; Veikiausiai ir nusi- 
mu(šę algas daugiau gauna 
negu produkcijos darbininkai.

Dar-kas

Sunkus įkaltinimas 
politikieriams

Prezidentas Citizen^ oi 
Greater Chicago organizacijos 
Mr. Guy Reed metė sunkų ap
kaltinimą suktiem miesto ii’ 
valstijos valdininkam.

Ši organizacija veda tyrinė
jimus, kiek kuriuose balsavi
muose suvagiama balotų. Dė
ka to, jis sakė, padėtis žymiai 
pagerėjo. Vienu tarpu Illinois 
valstijoje valdininkų rinki
muose “balsavo” apie 400,000 
seniai mirusių ar tik įsivaiz
duotų “piliečių.’’ Pravedus 
smarkią kampaniją prieš suk
tybes, tokių “balsuotojų” pra
eituose rinkimuose besusekta 
tik apie 25,000.

BINGHAMTON, N. Y.
SVEČIAI IŠ TOLIAU

I

Pradžioje liepos mėnesio 
mus aplankė J. Viktoravičius 
iš Pittsburgh, Pa. Pas mus 
sustojo grįždamas iš SLA sei
mo. Gaila, kad jis negalė
jo ilgiau pasisvečiuoti. Mat, 
turėjo labai skaudančią ko
ją. Mano, kad tas paėjo 
nuo nuovargio. Pabuvojęs po
ra dienu, lėktuvu išskrido na
mo. “

Džiugu buvo mano giminę 
pamatyti ir pasikalbėti. Jo 
nebuvome matę per keletą 
metų.

Rugpiūčio 1 d. mus atlankė 
Mr. ir Mrs. Rainiai iš Brook
lyn, N. Y. Mr. John Kra
sauskas juos atvežė pas mus. 
Dėkui jums, John. Mums 
džiugu buvo su' svečiais pa
simatyti ir pasikalbėti. Jų 
taipgi buvome nematę per ke
letą metų.

Mrs. Putrtmienė iš Brook
lyn, N., svečiuojasi pas Šimo- 
liūnus. Tik gaila, kad vieš
nia serga ir yra po gydytojo 
priežiūra. Tai nėra per ge
riausios jai vakacijos.

Ligoniai
Sirginėja. E. Tenkimienė. 

Nors jai nereikia lovoje gu
lėti, bet ir dirbtuvėje dirbti 
negali. Eina pas gydytoją.

Mr. George Stelmokas serga 
jau ilgas laikas. Dabar jis 
randasi ligoninėje.

Mrs. Strakolienė jau sugrįžo 
iš ligoninės. Ten ji turėjo 
operaciją.

V. Čekanauskas eina svei- 
kyn, nors iš lėto.

J. Ališauskas jau pasveiko. 
Jis ligoninėje išbuvo kelias 
savaites. Josephine

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

Berlynas. — Buvęs Va
karų Vokietijos saugumo 
viršininkas Otto John čia 
kalbėjo jaunimo sąskridyje. 
Jis sakė, kad perėjo į Ry
tus, kad darbuotis už pa
saulinę taiką.

IŠ ISTORIJOS
(Tąsa nuo 2 pusi.)

trenkus Rusijos armiją iš 
Lenkijos, slaptai siuntė gin
klų ir savųjų agentų Balti
jos Jūromis Lietuvon.

Rusijos caras Aleksan
dras Antrasis ir jo gudrus 
diplomatas Gorčakovas nu
matė, kad Anglija ir Fran- 
cija sukišo pirštus kitose 
šalyse, kaip tai intervenci
joje į Meksiką, gelbėdami 
Amerikoje pietiečiams kare 
prieš Lincolno valdžią—su
prato; kad grūmoto j ai neis 
toliau savo žodžių, ir jiems 
kietai užreiškė, kad Lietu
vos ir Lenkijos klausimas— 
tai Rusijos vidaus klausi

mas. 1
Po to Anglijos valdonai 

pradėjo kalbėti, kad “jie 
neturi reikalo karan eiti 
prieš Rusiją dėl Lenkijos.” 
Napoleonas irgi “atvėso,” 
nes jautė, kad pertoli siekė.

Apie patį sukilimą, jo va
dus ir jų siekius, priežastis, 
kodėl jis nevyko, ir sukili
mo rezultatus — kitą kartą 
pakalbėsime.

Baltimore, Md.
L.L.D. 25 kuopos Susirinkimas 

įvyks šeštadienį, rugp.-Aug. 14 d., 
prasidės 2 vai. po pietų, Working
men’s Hali, 2509 Madison St.

Kviečiame narius ir nenarius at
eiti ir kurie dar neužsimokėjote, tai 
užsimokėkite duokles už šiuos me
tus.

Kuopos Sekretorius.

i

SOUTH BOSTON, MASS.

Lietuviu Piliečiij Klubo
PIKNIKAS

Įvyks Sekmadienį

RUGPJŪČIO 15 AUGUST
Prasidės 1-ma valanda diena*• *■

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

—o—
Gros gera muzika ir klubas ruošiasi viskuom kuo 

geriausia patenkinti publiką. Bus gardžių užkandžių, 
šalto alaus. Kviečiame atsilankyti ir linksmai praleis
ti laiką.

Iš So. Bostono, nuo 318 Broadway daug automobi
lių važiuos į šį pikniką. Jei kai kam truktų vietos au
tomobiliuose, tai iš Ashmont Stoties Brockton busai 
važiuoja per Montello ir nuo Lietuvių Tautiško namo 
nebrangiai Taxi nuveš į pikniką. Todėl visi traukime 
į šį pikniką.

Kviečia Pikniko Komitetas.
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WORCESTER, MASS.

Rugpjūčio 15 d. L.L.D. 11 ir 155 kuopos ben
drai rengia savo metinį pikniką Olympia Parke.

Žinote, kad mūsų metinis piknikas visada tra
diciniai būna vaišingas, tad ir šį kartą nebūsit 
suvilti. Todėl Worcesterio ir mūsų plačios apie- 
linkės vi^os ir visi lietuviai esate kviečiami da
lyvauti ir praleisti laiką gražiame Olympia 
Parke. į

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas' \
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 - two double beds
Day 
$7.00One

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

Rašykite ar telefonuokite del rezervaciją
Ežeruose maudynes, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

3 psl.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Rugp. (Aug.) 13, 1954



SERGA
Antanas Navikas (tėvas) 

randasi šv. Jono ligoninėje, 
Long Island City. Jam pada
ryta operacija rugpiūčio 4-tą. 
Savaitei po operacijos praė
jus, daktaras jau- leido jam 
stotis savomis kojomis, vienok 
dar nežinojo, ar leis namo ga
le šios savaitės, o gal dar lieps 
laukti kitos savaitės.

Lankyti galima kas diena 
nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vai.

Navikų šeima yra dažnus 
lietuvių kultūrinių ir bendrai 
gražių ir smagių pramogų lan
kytojai. Antanas ilgoką laiką 
veikliai dalyvavo lietuvių bo- 
lininkų tyme. Bolininkai ir vi
si jo prieteliai ir pažįstami 
linki greit, pilnutinai pasveikti 
ir vėl su visais dalyvauti sy
kiu.

žinią telefonu pranešė šei
mos draugė Marijona Sprai- 
nienė.

Rep.

ir Mrs. Walins ir jų sei
nes žinojau, kad jie ten 
vasarnamį. Vienok atra- 
ir “visą” buvusį Brook-

TARPLIETUVIŲ
Kur mūsų brolių lietuvių 

nesusitiksi ? Prieš tūlą laiką 
teko užkliūti į Short Beach, 
Conn. Tikėjausi ten susitikti 
Mr. 
mą, 
turi 
dau
lyną: Andersonų-Baltrušaičių- 
Pužauskų-žilinskų šeimas, 
bent trijų gentkarčių jų visą 
giminę.

Jeigu už gražiausią nusL 
švitinimą saule būtų duodamos 
dovanos, turbūt Sylvia taptų 
išrinkta karaliene, ji dabar 
atrodo kaip bronzinė statula.

Kita naujovė buvo ta,kad 
į Stratford ą atsikėlęs sėkmin
gai praktikavęs Brooklyne 
daktaras dentistas Adomas 
Walmus, lietuvių kilmės ame
rikonas prof esi jonai as. Tarp 
lietuvių, rodosi, daktaras ir 
Brooklyne nedalyvavo. Tačiau 
kaip profesijonalu buvo pa
tenkinti ir didžiavosi visi, ku
riems su juo teko susidurti. 
Brooklynui nuostolis, o 
fordui laimėjimas.

Strat

Yoni-Dainininkas Leonas 
kas atostogomis buvo nuvykęs 
Chicago n atlankyti savo tėvus 
ir draugus.1

Aido Choras savo atosto
gas baigia. Rugsėjo 10-tos va
karą, Liberty Auditorijos mu
zikos kambaryje susirinks pir
mai ateinančio sezono oficia- 
lei praktikai. Gi neoficialė 
praktika įvyks rugpiūčio 
29-tą, Great Necke, Kasmočių 
Parke (o gal ir salėje, pri
klausant nuo oro, nes choris
tai sako: “rain or shine,’’pik
nikas bus). Ten dainuos 
visa publika.

Choras prašo paskubėti 
sus, kurie nori užsitikrinti
dynę buse, nes pasamdytas tik 
vienas. B*usas išeis nuo 
Klubo 1 vai.

su

vi- 
sė-

Pil.

SVEIKINA
Sveikina iš atostogų

Brazauskų jaunuolis 
iš kempės rašo:

— Linksmai atostogauju. 
Linkiu visiems sveikiems būti. 
Prašau perduoti mano geriau
sius linkėjimus visiems Lais
vėje ir Liberty Auditorijoje.

Serge

sūnus

Philadelphia, Pa
Čia plačiai žinomas darbi

ninkiškos spaudos rėmėjas 
Antanas Degutis gana sun
kiai susirgo. Turėjo pavo
jingą operaciją ir dar tebėra 
sunkioje padėtyje. Randasi 
Lankenau Hospital, prie Lan
caster Pyke, tuojau už City 
Line. Rūmas 307.’ Lankyti 
galima kas dieną nuo 11 vai. 
iki popiet iki 8 vai. vakare.

Linkiu Antanėliui 
pasveikti.

greitai
M. R.

Ar jau rengiate ką 
paramai?

Laisves

NwYork(k>zW/z(a7liilot
Iš Dariaus ir Girėno į Demokratai kvietė

minėjimo
Liepos 23 d. Paminklui 

Statyti Komitetas suruošė 
paminėjimą mūsų lakūnų 21 
metų sukakties nuo skridimo, 
įvyko Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo salėje, Brookly- 
ne.

piliečius pasisakyti 
dėl jų platformos

N. Y. miestas nėra 
kriminalybių gūšta, 
pareiškė Starkus ir

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

REIKALINGAS VYRAS
30-40 metu amžiaus senumo. Tvir

tas, prie visokių darbų; patyręs 
daugiausia fabrikuose dirbti. Nuola
tinis ir pilnam laikui darbas.

Kreipkitės.
SINCLAIR & VALENTINE CO., 

611 VV. 129th St., N. Y. C.
(155-157)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES
Patyrusios ant -----
ming ir Binder 
kinių aprėdalų. 
latinis darbas.

NATIONAL
700 Broadway, N. Y. C.

Kampas 4th Street
(155-161)

vienos adatos W.(*m- 
mašinos prie pflasti- 
Gera mokestis, nuo-

PLASTIC WEAR

New York o valstijos ‘demo
kratai jau paruošę savo rinki
minės platformos metmenis. 
Platformai galutinai nustaty
ti demokratai norį išgirsti 

Sugiedoti Amerikos ir Lie-Į nuomones ir kitų suinteresuo
tu vos himnai vadovystėje j tų organizacijų ir asmenų, 
dviejų menininkų, kurie kar
tu pritarė gitarais.

Komiteto pirmininkas J. 
šaltis, po trumpos savo kal
bos, paprašė vakaro dalyvius 
vienos minutės atsistojimu pa
gerbti Darių ir Girėną už at
liktą didvyrišką žygį.

Sekamas kalbėjo Vienybės 
redaktorius Juozas Tysliava; 
jo kalba, su gražiais palygi
nimais, atitiko dienos klau
simui. Sakė, kad ruošiamas 
pastatyti Didvyriams pamin
klas būtų su tuo supratimu, 
kad laike svarbių Lietuvos 
minėjimų būtų galima iškelti 
ant paminklo stiebo ir Lietu
vos vėliavą.

Toliau kalbėjo Dr. Vincas 
Kanauka (naujakuris). Ka
dangi daktaras matė lakūnų 
kūnus po katastrofos, tai pla
čiau apie tai ir priminė. Jo 
manymu, lakūnai gal nebuvo 
šūvių paliesti, kaip kas ma
no, nes tokių žaizdų ant jų 
kūnų nesimatė. Bet galėjo 
Lituanicą pasiekti tuo metu 
Vokietijoj praktikuojama dėl 
lėktuvų spindulių šviesa, kur 
ri sulaiko “motoro’’ sukimąsi. 
Arba reikale nusileidimo avi
atoriai iš aukštumos galėjo 
paskaityti mišką už žalią pie
vą, ar kitokia nežinoma prie
žastis. Abelnai ir kitais klau
simais daktaro kalba buvo 
įspūdinga.

Taipgi kalbėjo Juozas Cin
kus, Lietuvių Radijo Draugi
jos vedėjas ir buvęs rytų 
lomiteto pirmininku lakūnų 
išskridimo metu.

Po kalbų meninę dalį gra
žiai išpildė Jurgis Vedeg’ys 
ir Viktoras Bekeris, davė mu
zikos ir keletą liaudies dainų.

Aukų prašyta padengimui 
lėšų ir surinkta $47.40. Au
kojo: J. Ginkus $10; Starka 
$4; inž. Mažeika $2; V. Pe
traitis $1.50. Sm u 1 k e s n i ų 
aukų vardus praleidžiame. 
Pramogai gelbėjo ir aukas 
rinko adv. S. Briedis, Jr.; A. 
Sakaitis, E. Styrienė, B. Spu- 
dienė ir kiti. Publikos buvo 
iki šimtui; minėjimas gražiai 
pavyko. Visiems dėkojamo.

Korespondentas J

Thomas K. Finletter, buvęs 
Jmilitariškų oro jėgų ministru, 
sako, kad išsiuntinėta virš 500 
laiškų 
nims, 
džius. Laiškuose ragino visuo- 

jmenę pasisakyti dėl demokra
tų partijos platformos.

Viešieji posėdžiai 
sekamai: Syracuse
24-tą, Buffalo rugsėjo 
New Yorko mieste rugs.

organizacijoms ir asme- 
kviečiant, Į viešus posė-

šaukiami
rugp.
1 5-tą,
16-ta.

Fire Island srityje 
pasireiškė paralyžius

Paskiausiu laiku ,bėgiui 11 
dienų pasireiškė 4 susirgimai 
vaikų paralyžium 
mažame miestelyje 
ant Fire Island.

To posėkoje visi
apie šimtas vaikų, taipgi visos 
nėščios moterys gaus gamma 
globaiino įčirškimus. 
lėlio majoras įsake
visas žaismavietes ir teatrą iki 
Suffolk apskrities 
pareigūnai patars vėl 
ryti.

(polio) 
Saltaire

miestelio

Gi mieš
ti ždaryti

sveikatos

Ragina pridėti $125 
policijos uniformoms

Majoras Wagnerit< sako, 
kad jis kreipsis į miestinę bu
ri žeto komisiją prašyti pasky
rų pridėti policistams algos po 
$125 kaip davinį uniformoms. 
Miestui per metus kainuotų 
apie $2,500,000 aprengti 
19,000 policistų. Dabar poli- 
cistai perkasi uniformas patys.

Gi Miesto Taryba pateikė 
kitą pasiūlimą: policijos nau
dai. Siūlo įgalinti komisionie- 
rių leisti policistus pasilikti 
tarnyboje po 63 metų am
žiaus. Dabar suėję tą amžių 
turi apleisti darbą,, nors tebe
būtų darbingi ir norėtų dirbti.

š.

Planuoja du naujus 
pašto skyrius

Brooklyno pašto viršinin
kas Quigley tikisi gauti 
Brooklynui du naujus paš
to skyrius. Esą planuoja
ma valdžiai įsigyti žemę, o 
statybai gauti privatinius 
pinigus, tuo būdu, kokiu 
gaunama privatinių namų 
statybai. Skolą atmokėti 
tokiais išmokesčiais, kaip 
kad atmokama namai, tai 
yra: mokėti kaip rendą, sy
kiu atmokant dalį pamati
nės ten įdėtos sumos.

Vieną planuoja statyti 
prie Atlantic ir Pennsylva
nia Avės., o kitą prie Bush
wick A Ve. ir Grove St.

Kovai nuo vaikų paralyžiaus 
fundacija skelbia specialį va
jų sukelti 20 milijonų dolerių. 
Sako, kad neužtenka žiemą 
sukeltųjų. Ižde turi $11,000,- 
000, o lig kito vajaus numa
toma Seikėsiant $32,600,000.

Trims auto susidūrus ant 
Queensboro tilto trafikas bu
vo sustabdytas pusvalandį 
laiko. Sukliuvu^ieji laimingai 

f išliko nesužeisti.

Abe 
nesu-

Miesto 
majorui 

iš miesto 
majoru.

Tarybos 
Wagne- 
yra vei- 
Tas pa-

Į kalėjimą už metimą 
šiukšlių ant gatvės

New Yorke trys vyrai
viena moteris tapo areštuoti 
už tuščias alaus skardines. Jie 
sėdėdami ant laiptelių prie
šais namus gurkšnoju alutį, o 
tuščius kenus svaidę į gatvę. 
Juos 
$50. 
nuėjo 
jime.

nuteisė pasimokėti po 
Negalėdami pasimokėti, 
po 10 dienų atbūti k.olė-

UTILITY MAN
Nusimanantis abelnam aptarnavi

mui ir pataisymams prie MEAT 
PARKER. Gera proga vyrui su ini
ciatyva. c Kreipkitės.
KERN, 350 VV. 38th St., N. Y. C. 

Tel. BR. 9-3533
(156-158)

HAIRDRESSER
Patyrusi. Nuolat — apskritų metų 
darbas. Aukščiausia alga. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

MICHAEL’S BEAUTY SALON 
1928 Mott Ave., Far Rockaway 

Telefonuokite FA. 7-9724 
(157-160)

Svečiai

Labdarybės turės 
registruotis

New York o valstijos 
džia išleido įsaką, kad
kios svietiškės labdarybės,

’skiriant

val- 
viso- 

iš- 
religines, turės regis

truotis ateinantį mėnesį. To
kių įstaigų mažiausia registra
cijos duoklė bus $5. Vien fon
dų sukėlimu užsiimančių įstai
gų registracija $50, o joms 
dirbančių' profesijonalių ; 
kų rinkėjų registracija $10.

Auto nelaimėje tapo 
sužeisti 3 asmenys

Skubotai važiuodamas per 
lietų vienas Flushing automo
bilistas nebesustabdė savo au
to, kai jis privažiavo kitus, 
sustojusius laukti iki pasikeis 
trafiko šviesa. Jis pastūmėjo 
4 mašinas vieną ant kitos. Su
žeidimai teko ne pirmosioms 
susidūrimo paliestoms, bet 
trečioje ir ketvirtoje mašinoje 
buvusiems.

Atidaryta nauja akro ir pu
sės ploto žaismavietė Flushing 
Meadow Parko krašte prie 
Kew Gardens Hills.

Vykdantysis majoras 
Stark pareiškė, jog jis 
tinka su policijos komisionie- 
riaus Francis W. II. Adams 
raportu, kuriame Adams sakė, 
būk New Yorke siaučianti 
“kriminalybių banga.”

Starkus, 
prezidentas, 
riui išvykus 
kiančiuoju
reigas eidamas jis ir buvo su
sišaukęs spaudos konferenci
ją,kurioje pareiškė tą savo ne
sutikima su Adams raportu.

I

Veikiantysis majoras pokal
byje su spaudos atstovais mi
nėjo statistikas, kurios rodo 
1953 metais kriminalybių 
NewYorke mažėjimą. Propor- 
cionaliai' lyginant su< kitais 
miestais, turinčiais milijoną ar 
daugiau1 gyventojų/ New Yor- 
l<as mažiau blogas. Imant 
žmogžudystes, Chicaga turėjo 
daugiausia, Detroitas antroje 
vietoje, Philadelphia trečio
je,' I/Os Angeles 4-je, o New 
Yorkas tik penktoje vietoje.

Pakritikavęs raportą, Star
kus tačiau pagyrė Adamso va
dovybę policijai. Pasiūlė kai 
kurias priemones kitų depart- 
mentų kooperavimui su polici
ja. Taipgi minėjo blogdarybių 
priežastis. Jis sakė:

“Kriminalybė 
kuoju blogumu, 
York o ypatybe, 
tautinė padėtis,
kriminalybės komikuose, 
radiją ir filmose, tūlų tėvų per
daug didelis nuolaidumas, sto
ka tinkamo pasilinksminimo 
sudaro, jausmines problemas 
net tarp labai jaunų...

“Valdžia ir visuomenė yra 
atsakomirigos teikti jaunimui 
naudingus veiksmus. Net jei 
turėtume atsisakyti nuo kitų 
viešų veiksmų, mūsų pareiga 
yra palaikyti atdaras moky
klas, žaismavietes ir pasilinks
minimui priemones ir po mo
kyklos valandų.

“Ko mums reikia daugiau
sia, tai apsaugos nuo blogo, 
o ne gaudymo.”

Starkus sakė, kad policisto 
lazda problemos1 su vaikais ir 
jaunimu neišriš. Jis sakė, jog 
daviniai rodo, kad ten, kur 
ankšta, vargana mokyklose ir 
namie, kur nėra vietos ir pro
gų patraukliai ir naudingai 
praleisti laiką, kur kankina 
alkis ir siautėja ligos, ten dau
giau įvyksta ir visokių 
gumų.

Rugpjūčio 11-tą laisvie- 
čius atlankė nepaprastas 
svečias. Nepaprastas ne dėl 
to, kad būtų iš kur nors to
li atvykęs. Ne. Jis nepa
prastas daug' kuo kitu. Tai 
williams burgietis Petras 
Poškaitis.

Petras susirūpino, kad 
Laisvės $10,000 fondo už
baigai jau tik kelies' dienos 
liko, o vis dar virš tūkstan
čio doleriu tebetrūksta. Tad 
jis ir atvežė $10 nuo savo 
brolio Stasio ir pats dešim
kę pridėjo,
kėlė į e jis nupirkęs 
plunksnas,” kad šiuo pasi
matymu pavaišintų laisvie- 
čius, palinkėtų gero apetito 
pietumis (jis atvyko pirm 
pat darbo pertraukos pie
tums).

Nežiūrint, kad broliai 
Poškaičiai ne jaunuoliai, ta
čiau jie dažnai atsilanko Į 
lietuvių pramogas ir nepra
leidžia kiekvienos 
dienraštį paremti, 
sakė, kad jo brolis 
metų, o jis pats,
žengia į 80 ir susidomė
jusiai laukia spalio 5- 
tos, kai jam sueis 80 metų. 
Jis nori tą sukaktį gražiai 
su draugais paminėti.

Linkime Poškaičiams svei
kiems ir linksmai sulaukti 
to ir dar daugelio kitų gim
tadienių.

DELICATESSEN—GROCERY
CLERK

Su Patyrimu. Gera Alga.
Skambinkite tuojau

CII. 3-4786

(156-158)

OPERATORES—OPERATORES
Patyrusios prie sijonų ir sportiškų 
aprėdalų, pasiuvimui viso drabužio. 
Gera mokestis, nuolat, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės ištisą savaitę.

ERGAS & CO.
2157 Prospect Ave., Bronx 

(tarp 181 ir 182 Sts.), FO. 6-4655
(157-159)

REAL ESTATE

yra visašališ-
ne Newo

Nerami tarp- 
garbinimas 

per

b)o-

Perkūnas trenkė 226 
kartus

Empire Stabe Buildin- 
gą, New Yorke, per pasta
ruosius 10 metų perkūnas 
trenkė net 226 kartus ir 
žalos jam nepadarė.

Priedams, pa- 
“tris

Jos “ramybe ant farmos”

Nuvažiavusi ant farmų ra
miai praleisti galą savaitės, 
newyorkiete Mrs. Stegal, ant 
farmų kelio susitiko bulių. 
Iš karto bėgo. Pajutusi, kad 
neišbėgs, pradėjo gintis, dur- 
dama jin lietsargio smaigaliu. 
Pamatęsi jos nelaimę, jos švo- 
geris atvažiavo su auto bulių 
nubaidyti.

Užpultoji iš baimės ir nuo 
kovos buvusi taip išsisėmusi, 
kad ji čia pat apalpo pagal
bai pribuvus. Sakoma, jos ne- 
profesijonališkas “bull fight” 
užtruko 15 minučių.

BAY RIDGE—78th St.
Vienos šeimos attached, 7 ’^ūmai, 
aliejus, 2 virtuvės, brkss, naujai iš- 
dekoruotas. Užimama j^nt nepirki
mo. Puikiausiose sąlygose, ar*’ bu- 
bu, krautuvių ir t.t.— $15,500.

Tel. SH. 8-9147
(157-160)

ELMSFORD 
BUILDER’S HOME

7 rūmų, 2 karam garadžius, Šiltu 
vandeniu šildomas, gera transporta- 
cija, arti visų krautuvių, bažnyčių ir 
shopping. $19,800.

Turite pamatyti!! Daug ekstra 
dalykų.

Tel. Elmsford 6-8156
(157-160)

RANDAVOJIMAI

*New Yorke areštuoti dar 
du jauni vyrai narkotikai. 
Vienas esąs 2 mažų kūdikių' 
tėvas.

progos 
Petras 
jau 73 
Petras,

Kam yra reikalingas kambarys, 
yra apšildomas ir šiltas vanduo. 
Parankus susisiekimas j visas mies
to dalis. Antrašas: 114-43 — 118th 
St., Richmond Hill, N. Y. 
chigan 1-704.3. Skambinkite po t? 
vai. vakaro.

. (157-158)

ASTORIA
2 šeimų; 38x162 plotas. Puikiame 

stovyje. Mūrinis 7 metų senumo pu
siau atskirtas namas. 2 dideli po 4V2 
kambarių apartmentai tuojau uži
mami ant pasirašymo. Pilnas skie
pas. Kitų ekstrinių dalykų. $20,750. 
Vientik pirkėjai. RA. 6-8838, tarpe 
9—11 A. M. ir tarpe 5—7 P. M.

(156-159)

CORONA
;eimų, 13 rūmų su uždarais por- 

maudynės ir 
Formica vir-

Apvogė mirštančio 
asmens namus

sėdėjo ligoninėje

Nukritusio militariško j et 
lėktuvo apdegintas Wan
tagh gyventojas Frank Sny
der aną dieną mirė. Jo 
žmona
prie jo merdinčio skaus
muose, 
sandarbininkų, kaimynų bu
vo pasiruošę duoti savo 
odos gabalus lupti ir duoti 
apdegusio gyvybei gelbėti. 
Tuo pat laiku buvę ir kito
kių kaimynų. Nužiūrėjus, 
kad jie ne namie, iš namų 
išvogtas jos laikrodėlis ir 
kai kurie kiti daiktai.

o grupė giminių,

PEIST LANE 1
DRUGS. Inc.• 7

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

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

------— --- ‘1

A TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas 1

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis
< ,’h—■—■  —-—m—■—•—■ .I..i (

-2 
čiais, tile virtuvė, 
showers, šaldytuvas,
šus sinkos, šėpukės, 2 nauji pečiai.

Tel. IL. 8-1690 — Po 1 P. M.
156-158)

JACKSON HEIGHTS —$17AOO
2 šeimų, 6 metų senumo, mūrinis, 
aliejus, garadžius, 3 ir 5 rūmai, ge
ra įeiga. Dideli moderniniai rūmai, 
nuo sienos iki sienai divonai. 5 mi
nutės iki subway. Arti krautuvių, 
mokyklų, ir t.t. Šaukite iki, 2 P. M. 
— Pamatykite įvertinimui.

Tel. HI. 6-3168
(156-158)

BENSONHURST
2 šeimų mūrinis, su ištaisytu skiepu. 
$12,500. Tuoj užimama. Žemas jmo- 
kėjimas. Gera transportacija. Pama
tykite įvertinimui. Puikiausias pir
kinys.

MELLINA, 8611 28rd Avė., ** 
Tel. CO. 6-9008

(156-158)

AVĖ. L; 623 (OCEAN PARKWAY) 
2 šeimų mūrinis, gesu šildomas, 5 ir 
5% rūmai, pilnai tušti. .

Parduoda ar išnuomoja
Tel. Cloverdale 2-8779

(156-162)

CEDAR ST.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
ĮrengtuUžlaiko Puikiai

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Evergreen—Myrtle Avės.
2 šeimų, ištaisytas skiepas, aliejum 
šildomas, arti visko.

$11,000 -----  GL. 5-9085
’ (235-161)

WESTBURY VICINITY
6 rūmų Cape' Cod namas, didelis 
kiemas ant kampo, garadžius, visi 
įrengimai, puikiausiose sąlygose. — 
$11,500.

Arti krautuvių, mokyklų, beačių 
Ir geležinkelio, šaukite savininką:

Tel. Westbury 7-1835 M.
(153-159)

i MATTHEW A.j 
: buvus j
» «
• (BUYAUSKAS) «
I <

! LAIDOTUVIŲ <
J DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. < 
J MArket 2-5172 J
• 4L____________

Nužudė diversantę
Mrs. Christins Brunner, 36 

metų, tapo nušauta savo suža
dėtinio brooklyniečio Oscar 
Baumgarten bute, 257 Linden 
St. Moteriškė ką tiktai buvusi 
sugrįžusi iš Meksikos, kur ji 
lankęsi paskubomis gauti dl- 
vorsą nuo savo vyro 
Vyras atėjęs nešinąs 
mirtinai ją perdūrė, 
pabėgo.

Frank, 
peilį ir 
o pats

Elektra užmušė V’įįiam 
Breichą, 35 m., dirbant prie 
elektros įvadų, Bronxe. Jis pa
lietė galingą elektros laidą.

4 psl.—Laisvfl (Liberty)- Penktad., Rugp. (Aug.) 13a 1954




