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KRISLAI
Mirė prof. I. Jonynas.
Jis buvo žymus mokslo 

vyras.
Jokūbynui 80 metų.
Kalbant apie komunistų 

nulegalizavimą.
Rašo II. M i žara

Vilniuje 
pro- 
su- 
Pa-

sau- 
ka ime, 

valstiečių šei-

Š. m. liepos 11 d. 
mirt* Vilniaus universiteto 
fesorius Ignas Jonynas, 
laukęs 70 metų amžiaus, 
laidotas liepos 16 d.

Velionis gimė 1881 m. 
šio 24 d. A tesu inkų 
Simno valsčiuje,
moję. . 1911 metais baigė Mas
kvos universiteto istorijos sky
rių; po to jis ilgai mokytojavo 
Maskvos gubernijoje.

1924 metais pradėjo profeso
riauti Kauno universitete, 
kai Lietuva buvo paskelbta 
rybine respublika, Jonynas 
jungė į tar 
iki .mirties
niaus universitete, dėstydamas ' 
istoriją.

Jis yra parašęs eilę moksli
nių veikalų.

f>inį gyvenimą 
profesoriavo

0 
ta- 
isi- 

ir

Tėvynė rašo, kad Vincas S. 
■Jokūbynas sulaukė 8H metu 
amžiaus. *

Jokūbynas kadaise yra buvęs 
SLA prezidentas, vėliau Tėvy
nės reaktorius. Jis yra reda
gavus ir tūlus kitus laikraš
čius.

Seniau jis mėgo rašyti popu
liarius straipsnius iš mokslo 
srities. Šiuo metu Jokūbynas 
gyvena rodosi kur tai Illinois 
valstijoje.

Ir Juozas Tysliava mano, 
kad komunistams neturėtų “bū
ti leidžiama knaisioti šios ša
lies santvarkos pamatai.”

O vis gi įdomu būtų, jei Juo
zas parodytų, kur tie šelmiai 
komunistai tuos pamatus “knai
siojo.”

Reikėtų šį svarbų (galvo- 
trūktišką komunistų partijos 
nulegalizavimą) kitaip svars-. 
tyti.

Šiandien, sakysime, nulega- 
lizuoja komunistų partiją, ry
toj tą patį gali padaryti su so
cialistų, o užporyt — su kuria 
kitlfi partija,, kuri nepatiks tei
sėtumo departmento sekreto
riui.

Vokietijoje pirmiausiai Hit
leris puolė komunistus, o vė
liau tą patį padarė ir su kito
mis partijomis.

Lietuvoje Smetona pirmiau
siai užgriuvo ant komunistų, o 
vėliau — ant liaudininkų ir 
net krikdemų, savo broliukų.

Štai, kurlink tokie žingsniai 
veda!

Juozui gali

Kunigų vie- 
FBI agentu

Tysliava turėtų atsiminti ir 
tai: jei reakcija įsigalės, jei 
Amerikos žmonės leis jai įsiga
lėti, tai ir pačiam 
būti riesta.

Ateis, sakysime, 
nybės atstovas su 
ir pasakys:

—Tu, Tysliava, esi subversy- 
vis, nes tavo laikraštyje kadai
se buvo rašyta, jog Kristus bu
vo nukryžiavotas ne ant tokio 
kryžiaus, koks yra prikergtas 
prie rožančiaus, — į kalėjimą, 
tu, eretike!...

yiįės komunistų partija ka- 
s? buvo nuįstatiminta, bet 

i darbininkų judėjimo nesu
laikė. Dėl to šalies prezidentas 
pasiūlė seimui tą įstatymą at- 
keisti.

Argentinoje, kur viešpatauja

Jei E.D.C. sugrius. Amerika Komunistai skelbia:’Kinijos kariai buvo įsiveržę 
sušauks naują konferenciją ‘ * T 1 ” 1
dėl Vokietijos apginklavimo
Lenkija siūlo Francuzijai paktą

Washingtonas. — Ame- į paktą, kad pastoti kelią 
rikos valstybės departmen- 
tas jau turi išdirbęs pla
nus, kas bus daroma, jei 
Francūzijos parlamentas 
atmes EDC (bendros Va
karų Europos armijos) pla
nus: bus sušaukta nauja 8 
valstybių konferencija Pa
ryžiuje. —

Toje ^konferencijoje da
lyvausiančios Amerikos J. 
V., Didž. Britanija ir. še
šios EDC plano narės, — 
Francūzija, Italija, Vaka
rų Vokietija, Belgija Luk- 
semburgas ir Olandija. 
Konferencija svarstysianti 
naujus planus, kaip su li
kusių Vakarų Europos val
stybių pritarimu ginkluo
ti Vakarų Vokietiją.

Ši koferencija, kaip tai 
aiškinama diplomatiniuose 
rateliuose, bus “užbėgimas 
už akių.” Washingtonas 
bijo, kad francūzams at
metus EDC neutralistiniai 
palinkimai gali sustiprėti ir 
Vakarų Vokietijoje bei 
Italijoje ir, kad net gali 
griūti Adenauerio ir Scel- 
bos kabinetai. Dulles kon
ferencijoje bandys tam pa
stoti kelią.

Washingtonas pagei
dautų, kad trys vakarinės 
okupacinės jėgos Vokieti
joje (pati Amerika, Brita
nija ir Francūzija) paskel
btų Vak. Vokietijos suvere
nitetą, kas atidarytų kelią 
ginklavimui. Bet abejoja
ma, ar Francūzija su 
sutiks*.
Lenkija siūlanti paktą

Londonas. — Čia gauta 
žinių, kad Lenkija pasiūlė 
Francūzijai sudaryti ne
puolimo ir draugingumo

Vokietijos militarizmo pri
sikėlimui.

Lenkija ir Francūzija 
tradiciniai draugingos dėl 
bendro pavojaus nuo tarp 
jų dviejų esančios Vokie
tijos ir jos militarizmo.

Darbiečiai vyks 
lankyti Lenkiją

Londonas. — Skaitlinga 
darbiečių parlamento de
putatų delegacija ateinantį 
mėnesį išvyks į Lenkiją, 
kur viešės apie dvi savaiti. 
Darbiečiai išreiškė savo pa7 
geidavimą lankyti Lenkiją, 
ir po trumpo laiko pakvie
timas atėjo nuo Lenkijos 
Kultūrinio Komiteto San
tykiams su Užsienių.

Tuo tarpu Attle vadovau
jama delegacija lankosi 
Šanchajuje, Kinijoje, iš 
kur planuoja vykti į Nan- 
kingą ir Kantoną, o iŠ5 ten- 
į Hong Kongą. Šanchaju
je, kaip anksčiau Pekinge, 
darbiečių delegacija buvo 
iškilmingai sutikta, ir Att
lee padarė eilę pareiškimų 
apie taiką.

Dar kiti 7 darbiečiai de
putatai spalio mėnesį lan
kysis Kinijoje. Be to Kini
joje lankysis ir britų unijų 
veikėjų delegacija.

nenutrauks veikimo
Jų partija tęs kovą už taiką. už 
demokratiją., jie sako pareiškime

New Yorkas. — Kaip jau vę, už darbininkų ir negrų 
naujo 

puolimo, mūsų partija sto
vi neišgąsdinta. Ji žengia 
didžioje tokių judėjimų, 
kaip abolicionistų ir anks
tyvųjų darbo unijų, tradi
cijoje...”

Toliau komunistai sako: 
“Komunistų partija veiks 

visokiose ir bet kokiose są
lygose ir kovos už savo le
galų egzistavimą. Taip da
rydama, ji kovoja ne vien 
už savo teises, bet už Tei
sių Bilių visiems amerikie
čiams.”

Komunistai dar nurodo, 
kad “Amerika priėmė šį 
makartinės isterijos nuta
rimą kaip tik tuo metu, kai 
likusis pasaulis žengia link 

savo kovą už taiką, už d'e-! taikingo koegzistavimo su 
mokratiją, už liaudies gero- socialistiniais kraštais.”

buvo pranešta vakar, Ame-, teises. Nepaisant
rikos komunistų partija 
išleido oficialų pareiškimą 
ryšyje su naujai išleistu 
įstatymu, žinomu, kaip “ko
munizmo kontrolės įstaty
mas.”

Pareiškime, kurį pasira
šo tos partijos vadai Wil
liam Z. Foster, Elizabeth 
Gurley Flynn ir Pettis Per
ry, tarp kito sakoma:

“Ar kova yra pralaimėta 
p r ie š makartistus ? Ar 
Amerika pasmerkta fata
liškam keliui į totalitariz
mą ? žinoma, ne.”

Pareiškime pasisakoma 
taip apie tos partijos atei
ties planus:

“Mes, komunistai, tęsime
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Greunther ir Heusinger planuoja 
48 divizijų1, naują Wehrmachtą?

tuo

Britai apie TSRS laivyną
Londonas. — Britanijos 

laivyno ministerija sako, 
kad Tarybų Sąjunga šiuo 
tarpu turi nuo 300 iki 400 
submarinų, ir, kad po trejų 
metų ji turės 500. Anot bri
tų, Sovietai pašvenčia vie
ną penktadalį savo karinio 
biudžeto laivynui.

Jungtinės Tautos, N. Y. 
— Britų laivu “Queen Ma
ry” atplaukė Andriejus Vi
šinskis, kad dalyvauti J. T. 
asamblėjoje..

Peronas, komunistų partija dar 
vis yra legalė.

Nė vienas asmuo, kuris sto
ja už palaikymą amerikinės 
santvarkos, kuriam rūpi išlai
kymas šalies konstitucijos, ne
sidžiaugia šiuo 83-čiojo Kong
reso įstatymu, nežiūrint to, 
kad jis ar ji komunizmui ne
pritaria.

—Aš su tavim nesutinku, 
bet kovosiu už tai, kad turėtum 
laisvę savo nuomonei pareikš
ti!...

Toks yra tradicinis ameri
kiečių nusistatymas.

Generolas de Gaulle pasisakė 
prieš Vakarų Europos armijų

Paryžius..— Generolas de 
Gaulle griežtais žodžiais 
pasmerkė taip vadinamą 
“Europos Apsaugos Bend
ruomenę” (EDC), bendrą 
Vakarų Europos armiją 
prieš komunizmą. Jis sakė, 
kad EDC atimtų nuo Fran- 
cūzijos nepriklausomybę.'

Šį šeštadienį parlamen
tas pradeda galutiną EDC 
svarstymą. Ateinančią sa
vaitę įvyks balsavimas. Ge
nerolo de Gaulle pareiški
mas užtikrina, kad jo pa
sekėjai parlamente balsuos 
prieš. Beveik yra tikra, 
kad parlamentas EQC ne
priims, sako vietinė spauda.

Už EDC priėmimą, bet
gi, yra sekėjų keliose par
tijose. Smarkiai už priė
mimą darbuojasi konserva
torius Piney, centristas 
Reynaud,, radikal- socialis
tas Rene Mayer ir katali
kas Bidault. Visi keturi 
yra buvę premjerai.

Ankara. — Sovietų Są
junga pasmerkė Turkijos-.. 
Graikijos - Jugoslavijos ka
rinę sutartį kaip agresingą 
paktą.

ORAS. — Vešu, tempera
tūra apie 75, kiek debesuo
ta.

Berlynas. — Į Rytų Vo- 
kietiją perėjęs Vakarų Vo
kietijos Bundestago (par
lamento) deputatas ir krik
ščionių partijos narys - vei
kėjas Schmidt - Wittmack 
sako, kad amerikiečiai pla
nuoja sudaryti net 48 divi
zijų Vak. Vokietijos nau
ją Wehrmachtą.

Schmidt - Wittmack bu
vo Vakarų Vokietijos gin
klavimosi komisijos nariu, 
ir tokiu būdu sakosi žinąs 
tokias paslaptis. Jis sako,

kad planus naujam Wehr- 
machtui išdirba du genero
lai: Amerikos karinių jė
gų viršininkas Europoje 
generolas Alfred Gruen- 
ther ir . buvęs nacių karinių 
jėgų aukštas vadas genero
las Adolf Heusinger.

Anot Scmidt - Wittmaiko, 
Heusengeriui buvo duota 
užduotis iki šių metų lap
kričio 6 dienos patiekti de- 
tališkus 48 divizijų mobili
zavimo planus.

Į Čiango laikomą mažą salą: 
Jie pasitraukė be nuostolių 
Čiangas patvirtino šį pranešimą

Pekingas'. — Mažas Liau-idžių (apie 40 kareivių) išli- 
dies Kinijos karinis dalinys I 
įsiveržė į čiango jėgų laiko- 
jmą saliukę prie pat Kinijos 
kranto. Ta sala, Quemoy, 
randasi prie pat Amoy salos, 
apie 100 mylių į vakarus nuo 
Taivano (Formozos).

Mažas kinų/ dalinys, susi
dedantis tik iš dviejų gran-

Sako Kremlius 
taps muziejum

Maskva. — Tarybų Są
jungos valdžia iškraustys 
didesnę dalį savo raštinių 
ir kitų įstaigų iš Krem
liaus, ir ji su 1 a i k u b u s 
paverstas į liaudies muzie
jų, kurį visi galės lankyti. 
Daugelis raštinių jau išsi
kraustė į naujus pastatus 
Maskvoje. Malenkovas. 
Chruščiovas ir kiti vadai, 
kurie savo privatinius bu
tus turėjo Kremliuje, jau 
iš ten išsikraustė ir gyvena 
privatiniuose butuose Ma
skvoje ar apylinkėje.

New Yorko “Times” ko
respondentas Maskvoje | 
Salisbury sako, kad bent 
nekuriam laikui po kitų 
įstaigų išsikraustymo
na j ame Kremliuje dar bus 
priimami užsienio diploma
tai oficialėse ceremonijose.

po saloje, kur čiangas laiko 
apie 30,000 kareivių. Kelio
lika čiango karių žuvo ir vie
nas buvo paimtas belaisvėn. 
Liaudiečiai pasitraukė be nuo
stolių, su savimi išsiveždami 
belaisvi.

Tokyo.—čiango žinių agen
tūros iš karto paneigė įsiver
žimą Į Quemoy salą, bet pas
kui tai patvirtino. Iš For- 
mozos pranešama, kad čian
gas siunčia sustiprinimus į 
mažiukes saliukes į vakarus 
nuo Formozos, kurias jis 
laiko.

Atgarsis Washingtone
Washingtonas. — čia sako

ma, kad liaudiečių užpuoli
mas ant Čiango laikomos te
ritorijos ne būtinai yra įvadas 
i Formozos puolimą. Valsty
bės departmento pareigūnas 
sako, kad kinai (liaudiečiai) 
paskutiniu laiku tiek daug 
kalbėjo apie Formozos išlais
vinimą, kad turėjo atlikti ko
kį nors žygį savo žodžių pa
rėmimui.

•se-

Atsistatydino 
brazilų karo 
jėgų vadovas

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos karo jėgų generali
nio štabo viršininkas mar
šalas Joao Batista Masca- 
renhas pasitraukė iš savo 
pareigų. Jis sakė, kad lie
ka ištikimas Vargasui, ku
ris nusižudė . šios savaitėm 
pradžioje.

• Komunistų suėmimai'tę
sias. 100 asmenų vakar 
buvo suimta Rio de Janei- 
re. Tuo tarpu naujasis 
prezidentas Cafe„ baigia 
sudaryti naują kabinetą. J 
jį neįeina nei vienas minis
tras, kuris tarnavo po Var- 
gasu.

Vargaso laidotuvės įvy
ko Sao Borja miestelyje. 
Laidotuvės pravestos savo
tiškoje “gaučinėje” (pana
šioje kaip “kaubojinėie”) 
tradicijoje, su jaučiais 
traukiant Vargaso karsto 
vežimą. Nors katalikų 
bažnyčia atsisakė suteikti 
Vargasui paskutinį patar
navimą, tūkstančiai tikin
čiųjų brazilų <meldėsi už jo 
sielą.

Paskutiniai
pranešimai
Briuselis. — Ban dyda- 

mas išgelbėti EDC Spaakas 
pasiuntė Mendes - Fran- 
ce’ui naują kompromisinį 
planą, bet Mendes - France 
jį atmetė.

Niurenbergas. — Ameri
kiečių kariniuose manev
ruose Vakarų Vokietijoje 
per klaidą buvo iššauta ato
minė patranka Keusselio 
srityje ir šovinio skeveld
ros krito virš dviejų kaimų. 
Bet nors patranka buvo 
pritaikyta atominiams šo
viniams, pats šovinys buvo 
paprastas, parakinis. ‘

Paryžius. — šiaurės Af
rikos reikalų ministras 
Fouchet sakė parlamente, 
kad Francūzija yra priren
gusi “didžiulę programą, 
kuri ves Maroką link nepri
klausomybės ir demokrati
jos.”

Seoulas. — Amerika iš
traukia savo naujausius j et 
- orlaivius iš Korėjos ir 
juos laikys Japonijoje, iš 
kuų, jie gali reikalui esant 
per pusvalandį atlėkti, ir

Paslaptingasis lakūnas yra 
prisimetėlis arba pamišęs

Haga. — Apie savaitę at
gal Olandijos policija suė
mė klajojantį keistą ame
rikietį, kuris sakėsi tik ką 
grįžęs iš Vokietijos. Jis 
sakė, kad jo vardas yra 
David Samuel Rollins, kad 
jis kilęs iš New London, 
Conn., ir kad jis buvęs ka
pitonas Amerikos aviacijo
je.

Ant jo > nugaros radosi 
tatuotos raidės su sekamu 
sakiniu: “Taip atsitinki su 
visais Amerikos ugnies žu
dikais ir gengsteriniais pi
lotais.” Jis sakė, kad bu
vo pašautas virš Vokieti
jos, kad belaisvių stovyklo
je vokiečiai ji kankino ' ir 
tą užrašą padarė.

Jis negalėjo išaiškinti, 
kur jis buvo visą laiką nuo 
karo pabaigos. Tyrinėja
ma, ar aviacijoje radosi 
lakūnas tokiu vardu. Tuo 
tarpu daktarai - psichiat
rai Olandijoje mano, 
tai yra prisimetėlis 
pamišęs žmogus.

Guatemala uždraudžia ir 
“komunistines teorijas”

Guatemalos Miestas. — 
Armaso diktatūrinė klika 
paskelbė naują įstatymą, 
kuris uždraudžia ne tik ko
munistų partiją, bet it 
kiekvieną organizaciją, ku
ri “inspiruota komunisti
nių teorijų arba progra
mų,” kiekviena organizaci
ja, kuri rodo “komunistinį-^ 
aktyvumą.” Taingi už
drausti “komunistiniai sim
boliai, emblemos” ir pana
šūs dalykai.

Pati valdžia nustatys, 
kuri organizacija yra “ko
munistinių teorijų inspi
ruota.” Nurodoma, kad tas 
palieka Armaso klikai lais
vas rankas užgniaužti bile 
kuria jai nepatinkamą or
ganizaciją.

Kitas įstatymo naragra
fas sako, kad mirties baus
mėmis gali būti nubaudžia
mi asmenvs už “komunisti
ni terorą.” Teroro nras- 
me ir neaiškiai apibūdinta, 
ir manoma, kad Armaso 
kb'ka galėsianti kiekviena 
iai nepatinkama veikimą 
vadinti “komunistiniu te
roru,” — ir bausti mirti
mi.

kad 
arba

kur jie saugesni, negu pa
čioje Korėjoje.

San Francisco. — Ieško
mi du kariniai laivyno' or
laiviai, kurie, kaip bijoma, 
sudužo tarp San Francis
co ir Nevados dykumos."

Knokke le Zoute, Bel
gija. — čia nrasidėio tarp- - 
tautinė liberalu konferenci
ja. Norvegijos liberalu 
vadas Christian Oftedal 
nasakė kalba už Liaudies 
Kimios priėmimą į Jungti
nes Tautas.

Montgomery, Alabama. 
— Alabamoįe dabar ran
dasi 15,000 bedarbių.

Washingtonas. — Penki 
tūkstančiai vietinių viešbu
čių darbininkų planuoja iš
eiti į streiką,
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Spaudimas ant Prancūzijos
Demokratų pirtijos lyderis ir buvęs kandidatu į 

prezidentus Adlai Stevenson pasiuntė Francūzijos 
'premjerui laišką. Jame jis karštai ragina francūzus 
aižgirti European Defense Community sutartį Kaip • 
žinia, Francūzijos parlamentas pradeda sutarties užgy- ; 
rimą svarstyti.

Stvensono laišką ir įsikišimą į Francūzijos vidinius 
reikalus sveikina prezidentas Eisenhoweris. Mat, ta
me laiške Stevensonas užtikrino premjerą Mendes - 
Fiance, kad ir demokratų partija visu šimtu procentų 

'esanti už EDČ. Demokratai, kaip ir republikonai, rei
kalauja vokiečių apginklavimo.

Tas tik parodo, koks didelis iš visų pusių daromas 
spaudimas ant francūzų. Daugumoje jie, francūzai, 
matyt, nėra įsitikinę, kad siūlomas vokiečių apginklavi- 

. -mas jiems reikalingas arba naudingas. Jie taip pat, 
matyt, nėra įsitikinę, kad jiems pavojų sudaro ne vokie
čių atgaivintas militarizmas, kuris jau keliais atvejais 
nusiaubė jų kraštą, o rusai ar kas kitas, su kuriais jie 
per paskutinį šimtmetį taikoje sugyvena.

Kiek šis Stevensono laiškas padės Francūzijos par
lamente laimėti pasekėjų dėl EDC, pasirodys vėliau. Ga- 
"!i dar labai pakenkti tiems, kurie gina EDC. Francū- 
zai gali pamanyti, kad čia yra svetimų kišimąsi į jų 

. reikalus. Kodėl Stevenson geriau nusimano apie Fran- 
būzijos interesus, negu patys francūzai? Francūzai sa
vo parlamente gali šitokį klausimą pastatyti.

Panašiai, atsimename, buvo bandyta Italijoje De 
Gasperiui vernai padėti laimėti rinkimus. Mūsų politi
kai laiškais bombardavo Italijos krikščionis demokra
tus. Rezultatai buvo priešingi.

Visiškai natūralu, kad žmonės nenori diktavimo iš 
lauko pusės. Baisiai nepatiktų amerikiečiams, jeigu 
kas imtų ir pradėtų iš. užsienio diktuoti, už kokius kan
didatus jie turi balsuoti, arba kokias sutartis jie turi 
•priimti bei užgirti. Mūsų Kongresas tokiam, .padiktavi- 
nui visomis keturiomis pasipriešintų. Gali panašiai pa

sielgti ir francūzai su mūsų Adlai Stvenesono laišku 
premjerui Mendes - France.

LIETUVIŠKŲ RAKETIE- 
RIŲ VADAI

Chicagos Vilnyje L. Prū- 
seika labai vykusiai paste
bi:

“Lietuviški politiniai ra- 
ketieriai niekuomet nebuvo 
taip susiskaldę, kaip šiuo 
laiku. Iš vienos pusės Lo
zoraičio klika. Iš kitos pu
sės Krupavičiaus - Zaikaus
ko klika. O dabar iš Vaka
rų Vokietijos praneša, kad 
VLIK’e susidarė dar viena 
klika, tautininko šidiškio 
vadovaujama, šidiškį pra
vijo, kaipo finansų minis
trą. Sykiu su juo iš VLIK’e 
posėdžio išėjo Glemža ir

■ Norkaitis?
Tikrai, tai jau visų galų 

suįrimas ir babelio bokštas! 
Jeigu Šimučiai ir Grigaičiai 
mokėtų rausti iš gėdos, tai 
jie prasmegtų skradžiai že
mėn.

Tie iš jų sekėjų, kurie 
bent kiek nusimano apie 
choleriką, kuria apsvaigo 
“vaduotojai,” su pasipikti
nimu turėtų atsukt jiems 
nugarą.”

DARBO SEKRETORIAUS 
NUOMONĖ

Jungtinių Valstijų darbo 
sekretorius James P. Mit
chell jau paskelbė savo pa
stabas apie Labor Day. 
Taip jau priimta kasmet 
padaryti.

Mūsų darbo sekretorius 
sako:

“Šioje šalyje mes turime 
įsteigę aukščiausią gyveni
mo lygį visame pasaulyje. 
Bet tai dar nėra mūsų me
džiaginio pasiekimo mas
tas. Kas dar svarbiau, tai 
tas faktas,’jog tas gyveni
mo lygis taip plačiai nau
dojamas ir taip laisvai pri
einamas višiems žmonėms.'.

Ieškoma komunizmo 
pasisekimo šaknų

Patys komunistai daug | sai gerai. Mažiau 
mažiau rašo apie save ir bantieji esą mažiau 
savo veiklą, negu jųjų opo- nizmu 
nentai. Jeigu paimsime mū- anie daugiau uždirbantieji, 
su šalies komercinę spaudą, Nurodo-pavyzdį mūrininkų, 
tai rasime, ' kad kasdien 
daugiau kaip pusė jos už
pildoma apie komunizmą. 
Tiesa, rašoma apie komu
nizmą iš neigiamosios pu
sės, bet vis tiek rašoma.

Tie, kurie ištraukia mūsų 
turtus iš žemės, tie, kurie 
pagamina mūsų maistą, tie, 
kurie pagamina tuos pro
duktus, kuriuos mes nau
dojame, tie, kurie sutvarko 
ir perkelia iš vietos į vietą 
mūsų maistą ir kitus daik
tus, ir tie, kurie aptarnau
ja mūsų industrinę visuo
menę, — visi prisideda prie 
tautos gerovės. Ir kiekvie
nas gauna savo dalį tų tur
tų, kuriuos jie sukuria. Mū
sų tikslas prižiūrėti, kad 
darbininkas ir darbininke 
?autų savo teisingą dalį. 
Kitos socialistinės sistemos 
klaidingai sakėsi tatai pa
darysią valdžios vadovybė
je, bet mes, priešingai, tai 
pasiekėme laisvojo verslo 
ekonominėje sistemoje...”

Gerai, )<ad mūsų sekreto
rius moka smarkiai pasi
girti. Būtų labai puiku, jei
gu taip tikrai būtų, kaip se
kretorius savo Labor Day 
oratorijoje skelbia. Deja, 
taip toli gražu nėra, ir tas 
gyvenimo lygis nėra taip 
plačiai pasiskleidęs, kaip p. 
Mitchell pasakoja. Tiktai 
pasižiūrėkime į mūsų did
miesčius, į jų laužynus; nu- 
meskime žvilgsnį į pietinių 
valstijų biednuomenę, ir 
tuojau pamatysime, kad 
mūsų gyvenimo ekonominė 
tikrovė nėra tokia skaisti, 
kokia vaizduojasi darbo se
kretoriui. Visur užeisime 
skurdo ir didžiuliu neda- 
teklių.

O kas svarbiausia, kad 
tie trūkumai ir tas skurdas 
neturi jokio pateisinimo. 
Pagalba šių dienų techni
kos mūsų didžiulėje šalyje 
galėtų ir turėtų būti kiek
vienas žmogus aprūpintas i 
visais aukšto gyvenimo ly
gio reikmenimis. ’

Vilkija seniau ir dabar
VILKIJA. — Plaukdami iš !si gyventojų sveikatos apsau- 

Kauno Nemunu žemyn, maž- ,ga. Jeigu buržuaziniais me- 
daug už trisdešimties kilome- tais Vilkijoje buvo keletas 

privačią gydytojų, tai dabar 
čia veikia rajoninė ligoninė, 
ambulatorija, rentgeno ir kiti 
medicinos kabinetai. Sveika-

Vėl kalbaųjremjeras Nehru
Premjeras Nehru padarė pranešimą Indijos parla

mentui. Jo pranešimas buvo įdomus ir susilaukė pla
čių komentarų pasaulinėje spaudoje.

Savo pranešime Nehru palietė du klausimu, susietu 
su Azijos kraštų kova už nepriklausomybę ir su išlai
kymu pasaulinės taikos. Šiuo tarpu Nehru atvirai ir 
griežtai atmetė pastangas sukurti taip vadinamą Piet
rytinės Azijos Apsigynimo Sąjungą. Jis pareiškė, kad 
jokia sąjunga arba sutartis tiktai padidintų tarptauti
nį įtempimą, paaštrintų šaltąjį karą ir pakenktų taikos 
reikalui abelnai.

Toliau savo pranešime Nehru kalbėjo apie besivys
tančius draugiškus santykius tarpe Indijos ir Kinijos. 
Jis kalbėjo apie Kinijos premjero Čou En-lai lankymąsi 
Indijoje ir apie išleistą bendrą pareiškimą. Tas pareiš- 
•kimas kalba už taikų sugyvenimą ir bendradarbiavimą 
visų kraštų su įvairiomis socialinėmis santvarkomis. 
Pareiškimas taip pat pažada Indiją ir Kiniją išvien dar
buotis išlaikymui taikos ne tik Azijoje, bet visame pa

saulyje. Jis, toliau, pažada nesikišimą vienos šalies 
j" Vidinius-* reikalus kitos šalies. Taip pat numato pra- 

,"plėtimą prekybos, ir garantuoja teritorinę neliečiamybę.
. Premjeras Nehru esąs įsitikinęs, kad tiktai šitas taip 

nubrėžtas kelias užtikrina ne tik Kinijai, bet visai Azi
jai ramybę ir gerovę. Bandymas vieną dalį Azijos ap
ginkluoti ir pastatyti prieš kitą, ką, girdi, reikštų siū
loma Pietrytinės Azijos Apsigynimo Sąjunga, pakenktų 
-ne tik Indijos ir Kinijos, bet visos Azijos interesams.

Neabejojama, jog Indijos parlamentas premjero 
. "Nehru nusistatymą užgirs.

Beje, neseniai buvo pranešta iš Indijos sostinės New 
.Delhi, iog premjeras Nehru esąs priėmęs pakvietimą ap
lankyti Kiniją. Kitą mėnesį ar vėliau jis pasileisiąs ton 

• IstOrinėn kelionėn.

uždir
bo mu- 

apsikrė tusieji nei

Priminimas prezidentui
Prezidentas Eisenhoweris labai apsidžiaugė savo 

administracijos laimėjimais praėjusiame Kongrese. Už 
Jai jis, suprantama, pasveikino savo partiją ir 
publikomis Kongrese.

■ Tas nepatiko demokratams. Jie tiesiog
Jie sako, kad nė pusė prezidento siūlomų bilių, kurie bu
vo Kongreso priimti, nebūtų praėję be nuoširdžiausios 

-demokratų paramos.
biliai nebūtu pamatę dienos šviesos, jeigu paskutinėrtii 
dienomis demokratai i ’ 
pravaryti.

visus re-

Ypač, girdi, anti - komunistiniai
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nebūtų surėmę pečius tuos bilius

2 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštad., Rugp. (Aug.) 28, 1954

kurie Stockholme geriau už 
savo draugus provincijoj 
esą. apmokami, o vis dėlto 
jie Stockholme esą komu
nizmo tvirtovės

ii -i i Geriausiais ginklas priešBrooklyno pranciškonų' 
Darbininkas sako, kad to- ■ 
kiu pat įtempimu randame 
susirūpinimą ir Švedijoje. į 
Ten irgi sušilus ieškoma; 
komunizmo pasisekimo šak-;
7)ų. Darbininkas pasakojai ■

“Švedijos spaudoje dabar i 
ginčijamasi apie vieną kny-i 
gą, kuri buvo parašyta ne 
visuomenės sensacijai, bet 

i Lund universiteto daktaro 
•laipsniui gauti. Jos auto
rius yra Sven Rydenfelt, o 
savo knygoje jis statisti
kom, diagramom vaizduoja/ 
kaip Švedijoje yra išplitęs 
komunizmas, ir kokios ko
munistinio pasisekimo prie
žastys.

Autoriaus išvados apver
čia aukštyn kojom ligšioli
nius tvirtinimus apie komti- 
nizmo plitimo priežastis. 
Jis sako, kad ūkiniai veiks
niai ir komunizmo agitato
rių veikla esanti perverti* 
narna, c nedavertinami ki
ti veiksniai — religija, ben
druomeninė izoliacija, susi- 
klcstęs charakteris.

Komunistų partija dau
giausia pasekėjų randanti 
Švedijos šiaurėje, tarp kal
nakasių, uosto, laivų staty
bos bei apskritai statybos 
darbininkų, kaip tik . te h, 
kur darbininkai uždirba yi-

komunizmą esanti 
religija

Tačiau kalbėdamas apie 
religiją, autorius nurodo, 
kaip vienoje Švedijos pro
vincijoje 20 amžiaus pra
džioje ėjusi arši kova bap
tistų tarpe, kada viena jų 
grupė apsireiškusi radika
lumu, karingumu. Autorius 
tvirtina, kad dabar tos gru
pės religingumas dingęs, 
bet charakteryje radikalu
mas likęs. Ir toje apylin
kėje daugiausia balsuota už 
komunistus. Autorius sa
ko, kad toks karingas reli
gingumas, radikalumas il
gainiui ruošia dirvą komu
nizmui, lygiai kaip ir radi
kaliai i socialde m o k r a t a i 
nukritę į komunistus.”

Smerkia diskriminaciją
Prof. A. J. Carlsorų žy

mus mokslininkas ir visuo
menininkas, kritikuoja* 
Northwestern universiteto 
vadovybę dėl 'palaikymo ten 
diskriminacijos, ypač uni
versiteto draugijose.

Jis ragina priimti mini
mo universiteto studentų 
pasiūlymus, kurie privestų 
universitetą prie demokra
tijos, laisvės ir lygybės.

trų, dešiniojo kranto skar
džiuose pamatysime nedidoką 
miestelį. Tai—Vilkija. Vie
noje miestelio pusėje — Jau- 
čakių smėlynai, kitoje—“Vii- Tos apsaugos įstaigose dirba 
kijbs“ tarybinio ūkio pušy
nas, Suvalkijos, lankos. Sta
tūs, krūmais apaugę netolie
se bėgančių upelių krantai.
Visa tai daro Vilkiją vienu 
iš gražiausių panemunės kam
pelių, ypač vasarą.

Vilkija, kaip gyvenamoji 
vietovė, buvo žinoma jau 
XIII-XIV šimtmetyje. Nemu
no pakrantėje yra Vilkijos 
piliakalnis. Spėjama, kad 
Gedimino laikais toje vietoje 
buvusi pilis, kartu su Veliuo
na ėjusi į lietuvių gynimosi 
nuo kryžiuočių panemunės 
sistemą.

Apie miestą gausu vietovių, 
susijusių su 1863 metų Lietu
vos valstiečių sukilimu prieš 
carizmą ir baudžiavą. šiose 
apylinkėse veikė didvyriškasis 
sukilėlių vadas Antanas Mac
kevičius. Paskutinis Macke
vičiaus dalgininkų mūšis su 
caro kariuomene įvyko prie 
Lebedžių kaimo, netoli Vilki
jos. Bandydamas pereiti Ne- 

»muną, A. Mackevičius buvo 
caro satrapų sugautas ir vė
liau nužudytas.

1918 metais Vilkijos darbo 
žmonės aktyviai įsijungė į ko
vą už Tarybų valdžią Lietuvo
je. Darbininkai suorganizavo 
ginkluotą būrį, kuris nugin
klavo ir išvaikė buržuazinių 
nacionalistų ir buožių polici
ją. Vietos klebonas Bačkyą 
į pagalbą iškvietė vokiečių 
lauko žandarmerijos dalinius 
iš Kauno.
apšaudė miestą ir 
Bačkio nurodymu jie 
ir žvėriškai nužudė 
darbininką Baltrušaitį 
tus.

(Buržuazijos valdymo
tarpiu Vilkija' buvo nežymus 
valsčiaus miestelis su polici
jos nuovada, klebonija ir baž
nyčia. Vilkijos progimnazi- 

' joje besimokančiam jaunimui 
| nuolat teko kovoti su klerika- 
j lų režimu. Šioje kovoje ak
tyviai ^alyvavo ir Petras Cvir
ka, kuris čia mokėsi. Vilki
jos vidurinės mokyklos archy
ve išlikę dokumentai, o taip 
pat P. Cvirkos mokslo drau
gų A. Makarevičiaus, Z. Vai
tiekūno atsiminimai liudija, 
kad P. Cvirka, mokydamasis 
Vilkijos gimnazijoje, aistrin
gai neapkentė buržuazinės 
santvarkos ir klerikalinio re
žimo. Kiekviena proga kan
džiu žodžiu arba piešiniu 
lis šaipydavosi iš sutanotų 
“išminčių.” Vilkijoje yra daug 
vietų, susijusių su P. Cvir
kos mokymusi. Pereitais me
tais P. Cvirkos vardas su
teiktas Vilkijos vidurinei mo
kyklai. Jo vardu pavadinta 
viena iš centrinių miesto gat
vių

Hitleriniai fašistai, okupavę 
Tarybų Lietuvą, organizavo 
žvėrišką susidorojimą su ta
rybiniais piliečiais. Ypač siau
tėjo buržuaziniai nacionalis
tai. Netoli miesto esantieji 
Jaučakių smėlynai virto ka
pais. čia buvo sušaudyta ke
li tūkstančiai tarybinių žmo
nių.

Bėgdami nuo pergalingų 
Tarybinės Armijos smūgių, 
fašistai viską degino ir naiki
no. Jie sudegino žymią dalį 
Vilkijos miesto.

šviesios perspektyvos atsi
vėrė vilkijiečiams pokariniais 
metais. Vilkija tapo rajono
centru. Pagal naują miesto
sutvarkymo planą jau pasta
tyta apie ' 50 
mųjų namų, 
vietės vietoje 
liai, įrengtas
Naujais skverais ir apželdin
tomis aikštelėmis pasipuošė 
visos miesto dalys. Miesto 
centre išplėstas ir rekonstruo
tas kultūros ir poilsio parkas, 
gatvės pasipuošė žalumynais.

Naujoji santvarka rūpina-

j gausus specialistų būrys.
Gyventojų buitiniam aptar

navimui pagerinti mieste po
kariniais metais 
trys naujos 
universalinė

Smarkiai 
nis miesto 
rajono kultūros namai, biblio
tekos, spaustuvė, kurioje 
spausdinamas rajono laikraš
tis “Ko m u n i z m o vėliava.“ 
Kolūkiuose yra 30 
skaityklų, 4 klubai, 
tekų.

1952 metais buvo 
naujas puikus “Nemuno 
teatras.

Vietoje buvusių 
klasių progimnazijos 
išaugo Petro Cvirkos 
vidurinė mokykla, 
kosi darbininkų ir 
vaikai.

Vilkijoje taip 
darbininkų jaunimo vidurinė 
mokykla. Ji pereitais metais 
išleido pirmąją abiturientų 
laidą.

Kiekvieni nauji gyvenimo 
metai atveria Vilkijai naujas 
vystymosi, augimo ir klestė
jimo

atidarytos 
parduotuvės ir 

parduotuvė.
pasikeitė kultūrl- 
veidas. Veikia

k 1 u b u -
12 biblio-

pastatytas 
kino

keturių 
mieste 
vąrdo 

Joje mo-
kolūkiečių

pat veikia

augimo ir 
perspektyvas.

A. Sabaliauskas, 
Čekiškės -vidurinės 
mokyklos mokytojas

Vokiečių žandarai 
užėmė ji. 

suėmė 
jauną 
ir kt-

laiko-

naujų gyvena- 
Buvusios turga- 
pasodinti mede- 
gražus skveras.

Londonas. — Maskvos į 
radijas sako, kad liaudies j 
teismas Šensi provincijoje ; 
Kinijoje nuteisė mirti 8 ■ 
kontrevoliuciniai - teroris-; 
tinės organizacijos “Jik- j 
hantaho” narius, kurie pra- j 
vedė žudymus, nuodijimus ’ 
ir kitus aktus.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas: Amerikon aš 
pribuvau penkeri metil^t- 
gal su imigracijos vhaT ir 
dabar norėčiau tapti Ame
rikos piliečiu. Bet mano bė
da tame, kad aš labai pras
tai kalbu angliškai ir labai 
bijausi, kad negalėsiu atlai
kyti egzaminų. Aš girdėjau, 
kad senesnio amžiaus žmo
nėms (aš esu 62 metų am
žiaus) nereikia išpildyti ši
to reikalavimo dėl angliškos 
kalbos. Ar tiesa?

Atsakymas: Tik dalinai 
tiesa. Natūralizacijos įsta
tymas reikalauja, kad as
muo, norėdamas tapti pilie
čiu, turi suprasti anglų kal
bą, tame tarpe pajėgti skai
tyti, rašyti ir kalbėti pa
prasta kasdienine kalba. Iš
imtys daromos tiktai su tais 
žmonėms, kurie fiziškai ne
gali išpildyti tokio reikala
vimo bei kurie yra buvę 
prieš 1952 metų gruę|džio 
24 d.
y ra
Valstijose mažiausia 20 me
tų. Bet šita išimtis nepalie
čia jūsų, nes jūs tesate iš
gyvenę penkerius metus.

Tačiau patartina jums 
mokytis angliškai, išpildyti 
aplikaciją dėl pilietybės ir 
imti egzaminus. Gal jūs ir 
pereisite. Įstatymas speci
fiškai nurodo, kad tie eg
zaminai neturi būti persun
kus ir kad aplikantas gali 
išpildyti reikalavimą angliš
kai skaityti ir rašyti, jeigu 
tik jis gali skaityti ir su
prasti paprastus angliškus 
žodžius bei frazes, kasdie
ninėje kalboje vartojamus.

Common Council

bei kurie yra buvę

virš 50 metų ir kurie 
išgyvenę Jungtinėse

Bombėjus. — 14 asmenų 
žuvo šviesimu raketų fa
briko sprogime. *

Saugokite akis - 8
J. J. Kaškiaučius, M. D.

Nepamokite lengvabūdiškai 
ranka, brangieji, nemanykite, 
kad tie visokie moderninio 
gyvenimo žiburiai, žybsėjimai 
ir spindėjimai, — kad jie nie
ko nereiškia, kad jų neverta 
paisyt. Eik sau, išsižiojęs, 
žiobsok į bet kokį akį badantį, 
žėrintį daiktą, ir tau nieko... 
Gali ir saulėn pažiūrėt, ar 
aukštai dar tebėra. . . Gali ir 
į milžinišką švyturį bei žibin
tą pažiobsot: tai niekis... 
Kur tu čia, žmogau, visko 
išsisaugosi, kai tau dieną ar 
naktį pilna visur tokių visokių 
aštrių šviesų ir atspindžių...

Labai klaidingas galvoji
mas. Ar žinote, kad ir net 
knygą skaitant, nuo labai 
blizgančio, gludaus popieriaus 
atsimuša šviesa ir tau toly
džio,. tegul jr iš lengvo, jau
dina, erzina akių tinklaines. 
Blizgančios kambarių sienos, ; 
kai jos nudažytos aliejaus • 
dažais, lakuoti, lakiruoti, nu- ; *
gludenti baldai, padargai, in
strumentai, sagos, net ir kam- 1 
bario lempos, — ir bet koks 1 t cl U <X I\ 14 L

tiesioginis ar atmuštas spindė- j krislelis, nespausk 
jimas vargina ir gadina akis, j akies.

kai n u pi a u n na, 
svetimą daiktą, 
duokite kam

O akys jums gali tar-

žabt, apakt. Venkite bet ko
kio žibančio daikto, bet kur ir 
visada. Užsimerkite tam kar
tui, neleiskite tokieJms žyb- 
sėjimams badyt jūsų akių.

Įsidėmėkite gerai, kad kaip 
tik šitokios priežastys daug 
kam pirma laiko ir sugadina 
akis,
naut visą jūsų mielą gyveni
mą. jei jūs bent truputį jas 
prižiūrėsite.

Akis jaudina ir gadina ir 
kitokie daiktai: dūmai, garai, 
dulkės, kokie krisleliai įkri
tę akin. Bet netaip labai, 
kaip tos aštrios šviesos, .ku
rios gadina pačią esmingąją 
akių dalį — tinklainę. Dūmai, 
garai, dulkės, vėjas jaudina 
daugiausia paviršutines akių 
plėves — sujungiamąsias plė
ves — konjunktūrą. Nuo to 
akys įrausta, papurstaj bet 
vis dėlto tai nėra taip esmin
gai žalinga, kaip tolydžio, 
palaipsniui jaudint ir silp
nini tinklaines. . .

Kai tau akin įkrito kokš 
: ir ne trink 

Tegul ašaros gamtiŠ- 
prašaliva tą 
Jei ne, tai 

kuo greičiausia 
nušluostyt krislelį, nuo akies 
paviršiaus, arba 

žiolW).;ai į mirguliuojantį van- j apačios. Po 
denį ir į kitus žybsėjimus. i dažnai įstringa 
Kaip tik šitie visi žybsėjimai, i paskui trina akis, 
blizgėjimai ir privargina tave. 
Pat pirm privargina, įjaudi
na akis, akiu tinklaines, o nuo 
to sunki pasidaro galva ir vi
sas junti apsunkęs. Vietoj 
pliuso pasidaro minusas. La
bai tamsūs akiniai yra būtinai 
reikalingi- kiekvienam, šito
kiais atsitikimais.

Niekad, o niekad nedrįski
te žiūrėt saulėn, nebent norite 
sudžiovint akis, jų tinklaines 
ir, ilgainiui, pirma laiko ap-

jų tinklaines.
Daug kartų grįžti žmogus 

iš pajūrio ir junti privargęs, 
norN nieko tokio neveikei, 
drybsMai kur ant smėlio ar nuo voko 

viršutiniu voku 
krislelis ir

Blogiausia, kai krislelis įsi- 
i beda į rageną, čia jau reikia 
didelio atsargumo. Geriau
sia. tegul gydytojas nuima. 
Labai negerai draskyt., krapš
tyt rageną kokiu aštriu daik
tu, norint nu krapštyt krį&\e- 
iį. Nuo krapštymo, nuo dras
kymo, gali pasilikti nedidis 
įdubimas ragenoj arba ir 
opelė (“ulcer”), o tai jau la*

Akių higiena—kitą kartą, 
bai negerai, i
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K. Korsakas

Apie rašytoją A. Čechovą
Š. m. liepos 15 d. sukako 50 metų 

nuo didžio rusų rašytojo A. Čechovo 
mirties. Ta proga profesorius K. 
Korsakas parašė apie Čechovą 
straipsnį, kurį mes čia, kad ir su
trumpintai, paduodame mūsų skai
tytojui.—Redakcija.

Visas kultūrinis pasaulis mini didžio
jo rusų rašytojo Antono Pavlovičiaus 
Čechovo mirties 50-ąsias metines. Pa
saulinė Taikos Taryba nutarė šią sukak
ai pažymėti tarptautiniu mastu kaip 
svarbų kultūrinį įvykį, padedantį Suar
tėti pasaulio tautoms, stimuluojantį jų 
kultūros vystymąsi humanizmo, pažan
gos ir taikos išsaugojimo linkme.

A. P. Čechovas— pasaulinės reikšmės 
rašytojas, kurio veikalus plačiai verčia 
ir skaito, myli ir žavisi jais tiek Va
karų, tiek ir Rytų kraštuose. A. P. Če
chovas stovi greta tokiii didžiųjų rusų 
rašytoju, kaip Puškinas, Gogelis, L. Tol
stojus, Gorkis, jo kūryba darė ir tebeda
ro dideli poveiki ne tik rusų literatūros, 
bet ir užsienio literatūrų vystymuisi.

Būdamas didelis rašytojas, A. P. Če
chovas kartu buvo ir kilni asmenybė. įš
ėlęs jaunystėje sunkią gyvenimo moky
klą, A. P. Čechovas sugebėjo iškilti iki 
pasaulinio meno aukštybių. Nepaisyda
mas savo silpnos sveikatos, jis atliko 
sunkia kelione i Sachaliną, kad aprašytų 
carinės vyriausybės elgimąsi su tremti
niais. Jo knyga apie Sachaliną nuskam- 
bėio kain aštrus kaltinimas carizmui. 
Kai caras nenatvirtino Gorkio išrinkimo 
akademiku, A. P. Čechovas, protestuoda
mas prieš tai, demonstratyviai atsisakė 
akademiko vardo. A. P. Čechovas su- 
kž^ine savvie geriausius rusų pažangio
sios inteligentijos bruožus.

A. P. Čechovas atolo i rusu literatūra 
praeito amžiaus pačioje devintojo de
šimtmečio pradžioje, kai carinė reakci
ja buvo suvariusi noarindin priešakines 
rusu visuomenės jėgas.

A. P. Čechovas rusu literatūroje buvo 
tiesioginis Gogolio ir Saltykovo-Ščedrino 
įpėdinis. Pradėjęs savo kūrybini darba 
nedideliais jumoristiniais vaizdeliais bei 
feljetonais, A. P. Čechovas greitai su
vokia didįjį literatūros vaidmenį ir per
eina prie gilesnio gyvenimo reiškinių 
vaizdavimo, sukuria eile plačios visuo
meninės reikšmės novelių. Savo apsa
kymuose A. P. Čechovas duoda aštrią 
carinės valdininkijos, los moralinės men
kystės satyrą, pasiekia plačių tipiškų 
apibendrinimų, kurie verčia skaitytoją 
giliai susimąstyti dėl esamos visuome
ninės santvarkos teisingumo.

< A. P. Čechovas—didis kritinio realiz
mo literatūros atstovas.

Carinės Rusilos sukurtajai šlykščiai ir 
nykiai, slegiančiai ir žmogaus asmeny
bę luošinančiai kasdienybei demaskuoti 
A. P. Čechovas paskyrė geriausius savo 
anfcakymus. anie kuriuos M. Gorkis sa
kė savo laiške lu autoriui: “Didžiulį 
darba Jūs atliekate savo mažais apsaky
mėliais, keldami žmonėms pasibiaurėiir 
ma tuo apsnūdimu, pusiau apmirusiu 
gyvenimu.z.”

Paskutiniame XIX amžiaus dešimtme
tyje A. P. Čechovas imasi rašyti plates
nės apimties kūrinius—apysakas ir dra
mas, kuriose su dar didesne apibendrini
mo jėga ir su dar aukštesniu vaizdavi
mo meistriškumu vysto tą pačią gyve
nimo tikrovės neigiamybių kritiką. Apy
sakoje “Palata Nr. 6” A. P. Čechovas 
sukuria sukrečiančius, šlykščią ir nepa
kenčiamą gyvenimo tikrovę pasmer
kiančius vaizdus. Ši apysaka plačiai nu
skamba, savo turiniu simbolizuodama 
niūrų, kalėjimais pagrįstą carinės Ru
sijos gyvenimą. Ši A. P. Čechovo apy
saka giliai sujaudino jaunystės metais 
/V. I. Leniną.

JEilėje savo apsakymų *ir apysakų A. 
P? Čechovas atmetė ir pasmerkė vadi
namąją “mažu darbų” teorija bei tolsto- 
jizma. A. P. Čechovas, su aštria ironija 
suniekinęs šias liberalines, tikrajam 
liaudies išsivadavimui svetimas nuotai

kas, paskelbė, kad “reikia kitokių kovos 
priemonių, stiprių, drąsių, greitų!” A. 
P. Čechovo kūriniuose vis dažniau pasi
girsdavo kvietimas aktyviai kovoti dėl 
esamo gyvenimo pakeitimo nauju, geres
niu gyvenimu.

Tiesa, A. P. Čechovas dar nematė aiš-. 
kiai kelio, kaip pasiekti tą naują gyve
nimą, ir kokios socialinės jėgos įgali jį 
sukurti.

A. P. Čechovas nebuvo revoliucionie
rius, bet jis buvo žmogus, kėlęs didelius 
reikalavimus gyvenimui, jis buvo demo
kratinis rašytojas-patriotas. Visa A. P. 
Čechovo kūryba iš esmės buvo skirta 
vienam tikslui — paruošti žmogų būsi
moms didžioms permainoms.

Eilėje savo apysakų bei apsakymų— 
“Sodiečiai,” “Dauboje,” “Bobos,” “Buo
žių gūžta” ir kt.—A. P. Čechovas paro
dė rusų valstietijos buitį kapitalizmo są
lygomis, su pritrenkiančiu ryškumu iš
kėlė joje viešpataujančius skurdą ir 
tamsą, Įtikinančiai atskleidė buožijos 
grobokiškumą ir nežmoniškumą, jos 
žvėrišką veidą.

Tokiuose klasikuose savo ansakymuo- _ 
se, kaip “Žmogus futliare,” “< 
“Agrastai,” A. P. Čechovas, pasiekda
mas nepaprastos tipizavimo jėgos, pa
rodė. prie kokiu žmogaus asmenybės su
luošinimo karikatūriškų ir baisiu formų, 
nrie kokio dvasinio ištuštėjimo ir mora
linio nuopelno priveda žmones vergiško 
nuolankavimo ir despotizmo, miesčioniš
kumo ir karjerizmo persunkta visuome
ninė santvarka.

Tuos pačius gyvenimo reiškinius jis 
pavaizdavo ir savo draminiuose veika
luose. Genialioje savo dramoje “Vyšnių 
sodas” A. P. Čechovas davė nepaprastai 
ryškų Rusijos bajorų klasės likimo, jos 
išsigimimo paveikslą. Dramose “Trys 
seserys,” “Dėdė Vania,” “Žuvėdra” ra
šytojas atskleidė visą gamą prieštaringų 
ir skaudžių Rusijos inteligentijos išgyve
nimų, parodė jos likimą carinės reak
cijos sąlygomis.

A. P. Čechovo kūryba, pliekianti mies
čioniškumą, kartu buvo pilna tikėjimo 
žmogumi, jo kūrybinėmis galiomis, ti
kėjimo šviesia ateitimi.

Šalia savo apsakymuose bei pjesėse 
gausiai pavaizduotų miesčionių, biuro
kratų, gyvenimo kasdienybės suluošin
tų žmonių A. P. Čechovas pavaizdavo ir t 
visą eilę šviesių, taurių rusų žmonių, 
kurie kukliai, tačiau su didžiuliu pasi
šventimu atlieka savo darbą ir pareigas, 
kurie savo triūsu ir polėkiais deda pa
grindus šviesesnei ateičiai, naujam gy
venimui.

Toks gyvenimas, apie kurį savo kūri
niuose svajojo A. P. Čechovas, Rusijoje 
atėjo įvykdžius Didžiąją Spalio socia
listinė revoliucija, darbo žmonėms paė
mus šalies tvarkymą, jos ateities kūri
mą į savo rankas.

A. P. Čechovas savo kūryboje sukau
pė didžiulę gyvenimo tikrovės medžiagą, 
davė gilų ir tipišką jos būdingųjų bruo
žų, jos pagrindinių ir svarbiausiųjų reiš
kinių apibendrinimą.

Daugelis A> P. Čechovo sukurtu pęrso- 
nažų pasižymi tokiu plačiu ir giliu tipiš
kumu, kad jie įgijo apibendrinąmos 
reikšmės, tapo bendriniais vardais. To
kie nersonažai, pavyzdžiui, yra mokyto
jas Bielikovas iš apsakvmo “Žmogus 
futliare,” unteris Prišibiejevas, “Širde
lė” ir kt.

A. P. Čechovo kūryba buvo žingsnis 
i priekį rusų kultūros ir literatūros is
torijoje, nauja kritinio realizmo vysty
mosi nakona rusų mene.

A. P. Čechovas pasireiškė rusų lite
ratūroje kaip novatorius, taręs naują, 
savaimingą žodi grožinės prozos ir dra
maturgijos srityje. j ■

Pagrindine A. P. Čechovo kain pasa
kotojo ypatybe, jo realistinio meistriš
kumo novatoriškumą sudaro tai, kad jis 
sugebėjo paprastai, tiksliai ir trumpai 
perduoti tiesa apie paprastą, kasdienini, 
niekuo • išviršiniai neišskiriant) gyveni

mą tiesą apie paprastų, niekuo neišsi
skiriančių žmonių charakterius bei jų 
poelgius, ir perduoti tai tokiu būdu, kad 
už tų paprastų, kasdieninių smulkių bui
ties reiškinių pajauti gilią socialinę ir 
istorinę prasmę. A. P. Čechovas gyveni
mo smulkmenose pamatė jų bendrąją 
reikšmę ir parodė, kad už kiekvienos 
vaizduojamos detalės slepiasi sudėtingas 
psichologinis, socialinis ir filosofinis tu
rinys. Nepaprastai mokamai ir vykusiai 
operuodamas šitokiomis detalėmis, A. P. 
Čechovas savo kūrinių skaitytojams bei 
žiūrovams sudaro reikiamą nuotaiką, 
sukelia simpatiją ar antipatiją vaizduo
jamųjų žmonių bei reiškinių atžvilgiu.

Čia ir glūdi Ą. P. Čechovo kaip me
nininko originalumas,, naujumas, kaip 
tik šiuo atžvilgiu jis ir įneša naują žodį 
į pasaulinį meną.

Tuos pačius vaizdavimo principus, ku
riuos taip meistriškai A. P. Čechovas 
įkūnijo tnj ---- 1---------- ’ *
apysakose,

mpuose apsakymuose bei 
jis su ne mažesniu talentu 

panaudojo ir savo dramaturgijoje. A.
Čechovo dramaturgij.. ___ 21

žiulį vaidmenį rusų dr____ L
Čechovo dramaturgija suvaidino di- 

žiulį vaidmenį rusu dramos ir teatro 
raidoje, ji buvo naujas žingsnis rusų ir 
pasaulinio; teatro meno istorijoje.

A. P. Čechovo kūrybos idėjinis gilu
mas, jo humanizmas, jo meilė ir dėme
sys žmogui, jo rašytojiškoji maniera pa
dėjo daugeliui Vakarų rašytojų surasti 
naujas priemones demaskuoti kapitalis
tinės santvarkos antihumaniškumui, jos

J. Skliutauskas 

Tautų draugystes dainius
Sukako aštuoneri metai, kai mirė 

Liudas Gira. Liudas Gira buvo įžymus 
lietuvių poetas. Savo kūriniuose jis karš- 

Jonyčius,” tai sveikino istorinį žingsnį, kurį padarė 
lietuvių tauta 1940 metais. Kiekvienas 
tomis istorinėmis dienomis parašytas 
posihas kupinas begalinio džiaugsmo ir 
pasididžiavimo savo tauta, kuriai užte
kėję i laisvės saulė.

Savd autobiografijoje L. Gira rašė, 
jog tik tarybų valdžios atkūrimas Lie
tuvoje- atskleidė lietuvių tautai naujas, 
plačias perspektyvas visuomeninės ir 
valstybinės veiklęs srityje. Kalbėdamas 
apię save, poetas rašė, kad jis pradėjo 
naują gyvenimą, kuris įkvėpė jam ener
gijos ir pasiryžimo duoti kiek galint 
daugiau savajai lietuvių literatūrai.

Karo metais poetas gyveno Penzoje. 
\ Laiškuose ir pasisakymuose jis šį laiko

tarpį vadina savo gyvenimo “Penzos lai
kotarpiu.” čia Liudas Gira parašė daug 
naujų kūrinių, raginusių kovoti prieš 
neapkenčiamus okupantus. Būdamas 55 
metų amžiaus, jis savanoriu stoja į Ta
rybinės Armijos eiles. Jo daina “Nuo 
Uralo gaudžia vėjai” netrukus tapo ko
vine lietuvių kovotojų daina.

Laikotarpiu nuo 1941 metų vasaros ir 
iki 1943 metų vidurio poeto buvo para
šyti ir plačiai išgarsėjo eilėraščiai “Fa
šistai Lietuvos kaime,” “Žalgirio Lietu
va,” “Kovos žodis.” “Adomas Mickevi
čius Pavolgėje,” “Kūrybos draugams.” 
Juose išreikšta beribė meilė broliško
sioms tautoms. Jie kupini optimizmo, ti
kėjimo šviesiu rytojumi.

Šios L. Giros poezijos vertingos savy
bės nadarė ją artimą ir brangią visoms 
TSI^S tautoms. Jo eilėraščiai išversti į 
daugeli kalbų. Karo metais poetas gau
davo šimtus laiškų ne tik iš lietuvių ko
votojų, bet ir iš rusu, ukrainiečių, čiuva- 
šu, totorių — iš visų, kieno krūtinėje 
plakė karšta tarybinio patrioto širdis. 
Štai; pavyzdžiui, ištrauka iš Kirgizijos 
liaudies poeto A. Usenbajevo laiško: 
“Liudas Gira žengia vienose gretose su 
visa mūsų liaudimi, apsiginklavęs aštriu, 
Ivg keturbriaunis durtuvas, ugningu žo
džiu. Težino jis, kad mūsų vaikai mo
kyklose mokosi jo eilėraščių savo gimtą
ja kalba.”

Poetas su entuziazmu sutiko pasauli
ne - istorinę tarybinės liaudies pergalę 
prieš hitlerinius grobikus.

•Įtemptas darbas sunkiųjų karo išmė-
< ginimų metais pakirto poeto sveikata. Į ’ Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui 

Vilnių jis sugrižo sunkiai sergąs ir nebe
įstengiąs rašyti savo ranka. Bet ir li
gos prikaustytas prie, lovos Gira akty
viai tebedalyvavo visuomeniniame lietu
viu tautos gyvenime. Jis diktavo publi
cistinius straipsnius, pasisakymus, eilė
raščius.

Savo pasikalbėjimuose su poete vertė
ja Susana Mar Liudas Gira sake, kad 
jis aistringai laukė to laiko, kai lietuvių 
rašvtojd žodis pasidarys sunrąntamas ir 
prieinamas kitų tautų skaitytojams. Ir 
čia nepaprastai didelį vaidmenį pabrėš-

žmogaus prigimtį žalojančiai esmei.
Ne mažiau populiarus A. P. Čechovas 

yra ir Rytuose, ypač Kinijoje. Jo raštai 
yra padarę poveikio žymiausiam kinų 
rašytojui-realistui Lu Siniui. Naujoje 
demokratinėje Kinijoje, o taip pat Japo
nijoje ir kituose Azijos kraštuose A. P. 
Čechovo apsakymai ir dramos šiandien 
užkariauja sau vis didesnį ir didesnį 
dėmesį.

A. P. Čechovo kūryba yra turėjusi di- 
ddžiulio poveikio ir tarybinių tautų lite
ratūrų vystymuisi, tame tarpe ir lietu
vių literatūrai, ypač mūsų realistinės 
krypties rašytojams. A. P. Čechovo po
veikio žymių galima atsekti J. Biliūno 
beletristikoje. Įžymus lietuvių rašyto
jas A. Vienuolis su pasididžiavimu va
dina A. P. Čechovą savo mylimiausiu 
rašytoju, turėjusiu jam nemaža įtakos, 
žymusis mūsų rašytojas P. Cvirka taip 
pat mokėsi apsakymų rašymo meno iš 
A. P. Čechovo ir kitiems lietuvių rašyto
jams patarė tai daryti. Didžiojo rusų 
rašytojo literatūrinis palikimas tebėra 
geriausia meninio meistriškumo moky
kla ir dabartiniams mūsų tarybiniams 
rašytojams, ypač apysakininkams ir dra
maturgams.

A. P. Čechovo geriausieji kūriniai 
šiandien išversti i visu tarybinių tautų 
kalbas ir skaitomi milijonų skaitytoju.

A. P. Čechovo kūryba šiandien pade
da tarybiniams žmonėms geriau pažinti 
nvkią praeitį, padeda kovoti su jos lie
kanomis žmonių sąmonėje.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Studentų šventė

Liepos 2 d. erdviose Vil
niaus įgulos Karininkų namų 
salėse, vasaros teatre ir sode 
susirinko guvus jaunimas. 
Jaunuoliai ir merginos—Vil
niaus aukštųjų mokyklų ii? 
technikumų studentai atėjo į 
vakarą, skirtą mokslo metų 
pabaigai. Iš visur skambėjo 
muzika, dainos, linksmas juo* 
kas, jaunimo veiduose —* 
džiaugsmmingos šypsenos.

7 vai. vakaro vasaros tea
tre susirinko 1,500 studentų. 
Pranešimą padarė Lietuvos 
KP CK sekretorius Niunka.

Po to žodis buvo suteiktai 
diplomatams, studentams, 
moksleiviams. Kalbėjo gele
žinkelių technikumo studentai 
Mackonis, Vilniaus Valstybi
nio universiteto studentas Bcr- 
notavičius, Pedagoginio insti
tuto studentė šilinskaja ir kiti, 

i Po iškilmingosios dalies įvy
ko didelis koncertas. Jame da
lyvavo Leningrado Tarybos 
vardo Leningrado dramos tea
tro artistai, Lietuvos Valstybi
nės filharinonijos artistai, 
konservatorijos studentai.

Iki vėlyvos nakties truko 
laimingo jaunimo pasilinksmi
nimas. ..-7

davo L. Gira, suvaidino lietuviu kuriniu 
vertimai į rusų kalbą. Apie savo dainą 
“Nuo Uralo gaudžia vėjai” jis sakydavo, 
jog tai—didžios draugystės vėjai, atnešę 
Lietuvos liaudžiai laisvę. •

Paskutinę savo poemą “Kaimas prie 
pasienio upės” poetas taip pat paskyrė 
tautų draugystei.

L. Gira iki paskutinių savo dienų buvo 
nuoširdus baltarusių literatūros vertin
tojas, jis asmeniškai pažinojo daugelį 
baltarusių rašytojų. Poetas pabrėždavo, 
kad baltarusių literatūra, pradedant nuo 
senosios Jankos Kupalos “Baltarusių dū
dos” ir baigiant šių dienų kūriniais, lie
tuvių tautoje turi nuolatinį pelnytą pa
sisekimą.

Liudas Gira buvo taip pat didelis 
ukrainiečiu literatūros žinovas ir vertin
tojas. Jis labai mėgo Taraso Ševčenkos, 
Ivano Franko, Lesios Ukrainkos, Pavelo • 
Tyčinos, Maksimo Rylskio kūrybą. Tarp 
jo parankinių knygų galima buvo pa
matyti “Kobzarą,” eilėraščiu knyga 
“Ukrainska mūza,” “Ukrainiečių poezi
jos rinkini” ir kitas.

Dar 1909 metais L. Gira išspausdino 
Lietuvos periodikoje straipsnį “Ukrai
nos dainius Tarasas Ševčenko,” o 1912 
metais išleido didžiojo kobzaro eilėraš
čių rinkinėli. Trumpoje rinkinėlio įžan
goje jis pabrėžė T. Ševčenkos reikšme 
nasaulinėje poezijoje. “Jo varda,—rašė 
L. Gira,—išgarsino jo eilėraščiai, kurie 
pastatė jį į vienas gretas su visais di
džiaisiais pasaulio poetais.”

Liudui Girai niekad neteko būti Kir
gizijoje. bet jo vardas gerai žinoryas ir 
ten. Karo metais jo eilėraščius vertė j 
kirgizų kalba garsieji poetai A. Tokom- 
bąievas. K. Malikovas. K. Akajevas ir 
kiti. Geriausi jo kūriniai buvo įdėti į 
pirmąjį lietuviu poezijos rinkini, išleis
ta Frunzės mieste kirgizu kalba, ir į 
almanachą “Tarybų Kirgizija.” Liudo 
Giros eilėraščiai įėjo į kirgizų chresto
matijas.

Lietuvių poetas rado savo širdyje 
daug vietos kirgizų tautai, kuri nėr ta
rybų valdžios metus nadarė milžinišką 
šuoli nuo feodalizmo iki socializmo, su
kūrė sava, kultūrą — tautinę savo for
ma, socialistinę savo turiniu. Liudas Gi
ra parašė noemą-laiška “Draugams kir
gizams.” skirta kirgizų liaudies poe
tams Aliui Tokombajevui ir Alimkului 
Usenbajevui. L. Gira pateikė Lietuvos 

29 racionalizatoriniai 
pasiūlimai

KLAIPEDA.—Faneros fab
rike pagyvėjo racionalizatorių 
ii’ išradėjų judėjimas. Per še
šis šių metų mėnesius gamy
bos novatoriai čia pateikė 29 
racionalizatorinius pasiūlimuš.

Darbininko Petraičio pasiū- 
limu patobulintas gateris. Jei
gu anksčiau pusantro metro 
ilgio rąstai buvo naudojami 
kurui, dabar iš jų išpjaunamos 
lentos. To išdavoje iš atliekų 
gaunama tiek pat geros pro
dukcijos, kiek anksčiau buvo 
gaunama faneros naudojant 
rūšinę medžiagą. Vertingą pa
siūlymą pateikė monteris No- 
vikas. Jo pasiūlymui buvo me
chanizuotas štampo panaudo
jimas. Tai įgalina 
zuota' gaminti daug 
kurios anksčiau buvo 
mos rankiniu būdu.

Geriausieji fabriko 
pateikė ir daugiau 
racionalizatorinių
Juos įdiegus į gamybą, bus
šutau pyta arti 200 tūkstan
čių rublių.

mechani- 
detalių, 
gamina-

žmones 
vertingų 

pasiūlymų.

Kaunas, šiomis dienomis čia 
įvyko miesto įmonių Raudono
jo Kryžiaus pirminių organi
zacijų aktyvistų sąskrydis.

Pranešimą apie Raudonojo 
Kryžiaus organizacijų veiklą 
Kauno mieste padarė miesto 
Raudonojo Kryžiaus draugi
jos komiteto pirmininko pava
duotojas draugė Čygaitė.

LTSR Raudonojo Kryžiaus 
draugijos Centro Komiteto 
pirmininkas Brigmanas už žy
mius pasiekimus vystant ir ge
rinant draugijos veiklą įteikė 
draugijos Centro Komiteto 
pereinamąją Raudonąją vė
liavą “Geriausiai įmonės Rau
donojo Kryžiaus organizaci
jai”—“Kotton” fabriko pirmi
nės organizacijos komitetui. 
Geriausi įmonės aktyvistai ap
dovanoti 
Kryžiaus
Komiteto Garbės raštais ir as
meninėmis dovanomis. Garbės 
raštais apdovanoti ir kiti mies
to įmonių Raudonojo Kry
žiaus organizacijų aktyvistai, 
jų tarpe—drg. drg. Stachovi- 
čienė, Laurinavičiūtė, Selelio- 
nis ir daugelis kitų. t

I. šimelJonis t !

LTSR Raudonojo 
draugijos Centro

nasiūlvma apdovanoti garbės raštu Ali 
Tokombajeva už jo padarytus lietuviu 
poezijos vertimus į kirgizų kalbą. Prieš 
pat savo mirti L. Gira nradėio rašvti 
antrą eilėraštį, skirtą Kirgiziios darbo 
žmonėms, bet nespėjo užbaigti ji.

Tarn lietuvių poeto parankinių knvgų 
buvo knvgos vieno iš gruzinu poeziios 
pradininku N. Baratašvilio. kurio kū
ryba L. Gira labai mėgo ir sielojosi, kad 
jo eilėraščiai dar neišversti į lietuvių

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

kalbą. Jis gerai žinojo A. 
Ceretelio ir I. Čavjavadzės 
eilėraščius.

Liudas Gira ne tik įžy
mus lietuvių poetas, bet ir 
tautų draugystės dainius, 
kovotojas už ių suartėjimą, 
kultūrini ir ekonominį ben
dradarbiavimą.

3 pusi.—Laisve (Liberty) ■ šeštad., Rugp. (Aug.) 28, 1954



Apie Francūzijos 
enciklopedistus

M. GALINIS
I.

Prieš apie du šimtus me
tų Paryžiuje buvo viešai 
sudeginta knyga. Tie, ku
rie ją degino, galvojo: da
bar bus padarytas galas he- 
rezijai; dabar nieks neišdrįs 
taip galvoti ir rašyti, kaip 
galvojo ir rašė į pelenus ir 
dūmus paverstos knygos 
autorius. \

Bet taip nebuvo: degina
mos knygos nedidelė lieps-j 
nelė ir dūmai atkreipė į sa- I 
ve kultūringojo pasaulio j 
dėmesį ir neužilgo ši knyga į 
buvo išversta i eilę kitų ' 
kalbų ir plačiai skaitoma, j

Šiandien, kai pas mus ma- į 
kartistai pasiryžo degintiĮ 
knygas, kai daugelį jų ap-; 
skelbė “subversyvėmis” tik 
dėl to, kad jose yra pasi-1 
sakyta ne taip ir ne tas,, 
kas jiems patinka, pravar-I 
tu susipažinti su ano meto ! 
Francūzijos persekiotų 
knygų autoriais ir ių kova 
prieš reakciją, prieš atgy
venusią savo dienas visuo
menine santvarka.

18-tasis amžius Francūzi- 
joje buvo tuo reikšmingas, 
kad jame prasidėjo ir augo 
judėjimas prieš feodalizmą, 
kuriam mirtinas smūgis bu
vo užduotas to amžiaus pa
baigoje, kai užsiliepsnojo 
francūzų revoliucija.

Francūzijoje tuomet buvo į 
apie 25-26 milijonai gyven
tojų, iš kurių tik anie trys 
milijonai buvo nevalstiečiai. • 
Viešpatavo ten du luomai, i 
— bajorija ir dvasininkija,I 
—gi valstiečiai buvo pri- i 
slėgti, išnaudojami. Trečią- 1 
jį luomą sudarė valstiečiai, 
buržuazija, amatininkai ir 
darBifiinkai, — pasta r ų j ų 
buvo nedaug. Trečiasis luo
mas ir buvo ta tvirtuma, iš i 
kurios kovota dėl feodaliz- ' 
mo nuvertimo.

Kad pajėgtų sėkmingai j 
kovoti prieš senąją san
tvarką, kiekviena klasė bei 
luomas privalo turėti savo 1 
pasaulėžiūrą, savo ideologi-. 
ją, savo programą, — ture- ' 
ti savo pusėje tik žmones ' 
neužtenka.

Trečiajam luomui visa i 
tai davė ano meto Francu- i 
zijos švietėjai, vadinami en-! 
ciklopedistais bei materia-. | 
listais. Materialistais juos • 
vadina dėl to, kad jie įrodė.! 
—moksliškai, logiškai,—jog 
materija yra viso, kas yra 
gamtoje, visatoje, pagrin
das. Ne kaž kokis dievas 
sukūrė pasaulį, kokį mes 
turime, o materijos judėji
mas, keitimasis, nuolatinis 
ir begalinis keitimasis. Jie 
skelbė" griežtą, neatlaidžią 
kovą idealizmui.

Enciklopedistais juos va- ' 
dina dėl to, kad jie pirmie- į 
ji sukaupė enciklopediją, 
sudedami jon daug žinių iš 
visokių mokslų, iš visokių j 
gyvenimo sričių žinių.

Enciklopedistų-materialis- 
tų gyvenimas ir kova 18- 
tame amžiuje Francūzijoje 
daug kuo panašus į šių die
nų Amerikos marksistų gy
venimą ir veiklą. Kaip anie 
buvo žiauriai persekiojami, 
taip šiandien pas mus mark
sistai - komunistai. Kaip 
anie, nepaisydami viso ko, 
dirbo, švietė mases, taip 
šiandien daro Amerikos 
marksistai.

Dėl to įdomu skaitytojui 
bus susipažinti, nors ir la
bai trumpai, su kaikuriais 
18-to amžiaus Francūzijos 
enciklopedistų gyvenimo ir 
veiklos bruožais.

II.
Patsai žymiausias Fran

cūzijos materialistų buvo 
Didro (Diderot), nuo kurio 
mirties šiemet sukanka 170 
metu.

Didro buvo išmokslintas 
jėzuitų mokyklose. Tačiau, 
kai jis pradėjo savy stoviai 
mastyti, patapo materialis
tu, idealizmo priešininku ir 
priešininku visokių tikybų. 
Didro parašė daug knygų: 
mokslo, visuomeninės san
tvarkos, gamtos, religijos 
temomis; jis taipgi kūrė ir 
grožinę literatūrą. J

Vyriausias tačiau Didro 
nuopelnas francūzų tautai 
ir žmonijai buvo tas/jis pir
mas, padedamas artimų bi
čiulių, draugų ir prietelių, 
parašė daugiatomę enciklo
pediją. Šį žinių šaltinį Di
dro kaupė per apie 20 me
tų. ‘Sunkiai jis dirbo, dir
bo dienomis ir naktimis. Jį 
nuolat persekiojo valdžia, 
nuolat puolė katalikų dva
siškąja. Bet Didro nekrei
pė į tai dėmesio. 1759 me
tais, pagaliau, valddžia ofi
cialiai uždraudė enciklope
diją platinti ir skaityti.

Sukūręs daug veikalų, pa
aukojęs daug metų litera
tūrai ir mokslui, Didro pa
sijuto esąs be sveikatos. Vi
sa eilė jo bičiulių, reakcijos 
paveikti, jį apleido. Pasiju
to jis varge, be cento. Ra
šytojas - filosofas paskelbė 
parduodąs savo biblioteką, 
kuri buvo labai turtinga ir 
didelė. Tuomet atsitiko kas 
tai tokio paradoksališko: 
tuometinė Rusijos impera
torė Katarina, pati reakci
jos šalininkė ir tikinti, pa
siryžo iš filosofo biblioteką 
nupirkti. Sumokėjo jam 
apie 100 svarų sterlingų. 
Kartu imperatorė pasakė: 
dabar knygų man nesiųski
te, laikykite jas pas save ir 
patys būkite bibliotekos ve
dėju, o aš jums už tai mo
kėsiu algą!

Vėliau Katarina pasikvie
tė Didro į Petrapilį į’sve
čius !

Didro raštai, dar prieš jo 
mirtį, buvo išspausdinti 
Francūzijoje 20-tyje tomų. 
Švietėjas-filosofas mirė iš- 
vakarėje francūzų revoliu
cijos.

Kitas labai žymus 18-tojo 
amžiaus francūzų švietėjas- 
filoąofas buvo Helvecijus 
(Helvetiūs). Sekamais me
tais sukaks 240 metų nuo 
jo gimimo.

Helvecijus gimė Paryžiu
je, gydytojų šeimoje. Iš ma
žų dienų jis buvo mokomas 
matematiku, bet patapo po
etu, rašytoju, giliu mąsty
toju, materialistu. Jis sto
jo už žmonių lygybę, už 
varguomenės pakėlimą 
aukštyn, už jos išlaisvini
mą.

Tai Helvecijaus knygą 
(“Apie protą”) Paryžiuje 
viešai budelis sudegino. Kai 
jis tą knygą paraše, tuojau 
iš karaliaus Liudviko XV 
dvaro prasiveržė jai pra
keiksmai; karaliaus dvarui 
talkon stojo dvasininkija ir 
ano meto F r a n c ū z i j o s 
“mokslo žmonės.” Auto
rius net tris kartus bandė 
viešai padarytąsias knygo
je “klaidas” atitaisyti, iš
pirkti jas savo nusilenkimu 
reakcijai, bet tai nieko ne
padėjo.

Holbachas, miręs prieš 
165 metus, buvo artimas 
Didro bičiulis, didis švietė
jas, rašęs daug iš gamtos 
mokslo, taipgi apie religiją. 
Aštriai puolė katalikų dva
sininkiją, kuri vargšam^ 

siūlė dangų, o pati sirpo 
pertekliuje. Holbachas gi
mė Vokietijoje, bet augo ir 
mokėsi Paryžiuje/ Žymiau
sia iš jo visų knygų yra 
“Gamtos sistema.”

Žymus buvo dar vienas 
francūzų materialistas, 4 
Lametri (De Lametrie), gi
męs prieš 245 metus. JiŠ 
buvo gydytojas ir filosofą^. 
Parašė keletą stambių vei
kalų, kritikuojančių idea
lizmą. Kai prieš jį sukilo 
reakcijos jėgos Paryžiuje, 
Lametri pasitraukė į Hol- 
landiją. Bet neilgai ir ten 
jam teko ramiai gyventi: 
pradėta buvo prieš jį kam
panija ir Hollandijoje. Tuo
met filosofas išvyko į. Vo
kietiją ir ten mirė.

Šitie keturi francūzų švie
tėjai buvo patys stambiau
sieji 18-tojo amžiaus mate
rialistai.

Volteras (Voltaire), ku
riam šiemet sukanka 260 
metų nuo jo gimimo, nebu
vo materialistas. Tiesa, 
Volteras buvo atkaklus ka
talikų dvasininkijos ir feo- 
dalistinio režimo kritikas, 
tačiau filosofijoje jis buvo 
idealistas.

III.
Apie 18-tojo amžiaus 

francūzų materialistus ir 
jų ryžtingą kovą prieš ide
alizmą yra parašyta daug 
tomų knygų. Trumpame 
straipsnyje, todėl, nei ne
bandysiu plačiau dėstyti 
tai, ką tada skelbė, kaip 
skelbė. Užtenka priminti, 
kad jie kūrė naują pasaulė
žiūrą, ardančią senąją, pa
grįstą idealizmu. Jų pa
saulėžiūra į gamtą, į visatį 
negalėjo patikti feodaliz
mui ir jo šalininkams, ku
rie skelbė: Dievas yra dan
guje, o ant žemės — kara
lius. Kas neklauso kara
liaus, tas neklauso Dievo, 
kas neklauso Dievo, tas ne
klauso karaliaus.

Apie gamtą, apie visatą 
Holbachas rašė: “Visata, 
tas milžiniškas viso, kas 
egzistuoja, junginys, mums 
yra visur tik materija ir 
judėjimas; ši visuoma at
skleidžia mums tik neaprė
piamą ir nenutrūkstamą 
priežasčių ir pasekmių 
grandinę...”

Judėjimo versmė yra ne 
idėja, ne kažin kokia dva
sia, rašė jis, o medžiaga, 
materija. Gamta juda pa
ti savaime, ji neturi sienų, 
neturi ribų. “Jeigu gamtą 
stebėti būtų imtasi be prie
tarų, tai jau seniai būtų įsi
tikinta, kad materija veikia 
savo pačios jėgomis ir nėra 
reikalinga kokio nors išo
rinio pastūmėjimo, kad pra
dėtų judėti... negyva ma
terija gali pereiti į gyvybės 
būvį, gyvybės, kuri, savo 
ruožtu, tėra tik judėjimų 
visuma...”

Didro šitaip aiškino gam
tą: “Mes turime savo ži
nioje tris svarbiausias tyri
nėjimo priemones: gamtos 
stebėjimą, mąstymą ir eks
perimentą. Stebėjimas ren
ka faktus; mąstymas juos 
kombinuoja; patyrimas pa
tikrina kombinacijų rezul
tatą... Tikrąjį filosofavi
mo metodą sudarė ir suda
rys tai, kad protu būtų ti
krinamas protas, kad protu 
ir eksperimentų būtų kon
troliuojami jutimai, juti
mais būtų galima . pažinti 
gamtą, būtų studijuojama 
gamta įvairiems įrankiams 
išrasti, kad įrankiai būtų 
naudojami tyrinėjimams ir 
žinioms ,p a t o bu 1 i nt i, ži
nioms, kurias reikia pateik
ti liaudžiai, norint išmokyti 
ją su pagarba žiūrėti į fi
losofiją.”

Francūzų enciklopedistai 
atkakliai kovojo prieš reli

giją, kaip stabdį, sulaikan
tį liaudį nuo mąstymo, nuo 
veiklos, nuo kovos už švie
sesnį rytojų, už gražesnį, 
laimingesnį gyvenimą.

Buržuazija tuomet buvo 
revoliucinė, nes ji siekėsi 
nuversti feodalizmą ir pati 
valdyti. Todėl ir Francū
zijos 18-to amžiaus švietė
jai sociologijoje buvo bur
žuazijos interesų reiškėjai, 
—jie buvo privatinės nuo
savybės šalininkai. Kitokie 
jie. ir negalėjo tuomet bū
ti, nes darbininkų klasė bu
vo silpnutė, nereikšminga, 
vadovaujamos rolės nevai
dino, todėl ir savo filosofi
jos, savo programos ji ne
turėjo.

Tik praėjus arti šimtui 
metų, Marksas ir Engelsas 
sukūrė tikrai mokslinę vi
satos, gamtos pažinimo te
oriją, naują pasaulėžiūrą, 
filosofiją, dialektinį mate
rializmą, kurį toliau išvys
tė, pastūmėjo pirmyn Le
ninas ir Stalinas.

Dialektinis materializmas 
yra darbininkų klasės filo
sofija, teorija visatai pa
žinti, gi istorinis materia
lizmas — metodas visuome
niniams reiškiniams aiškin
ti ir pažinti.

Dialektinio materializmo 
ir istorinio materializmo 
kūrėjai, Marksas ir Engel
sas, be abejojimo, nemažai 
pasinaudojo ano meto fran
cūzų materialistų - enciklo
pedistų darbais.

Francūzijos komunistų 
-vadovas M; Thorez kadaise 
pasakė: “Mes esame teisė
ti revoliucinės XVIII am
žiaus enciklopedistų min
ties, Didro, Helvecijaus, 
Holbacho filosofinio mate
rializmo paveldėjai.” << 

IV.
Gaila, kad lietuvių kalbo

je ligi šiol męs neturime 
stambesnių veikalų apie 18-. 
tojo amžiaus didžiųjų fran
cūzų materialistų - filosofų 
darbus ir gyvehimą.

IŠ BRAZILIJOS
Korespondencijos padėtis

Korespondencijos nelie
čiamybė Brazilijoj—tai tik 
pasityčiojimas iš žmonių 
teisių. Paštuose policijos 
agentai (kurių tarpe yra 
lietuviškų judų) kontroliuo
ja laiškus ir laikraščius.

Štai vienas pavyzdys. Ne
seniai vienas tautietis gavo 
laišką iš Lietuvos “stebu
klingu” būdu. Aiškiai mto- 
ma, kad “demokratijos” gy
nėjai iš Lietuvos atėjusį 
laišką atidarė ir, turbūt, 
laiške nebuvo rašyta, kad 
“rusai skerdžia” lietuvius, 
“cenzoriai” nepraleido. Ka
dangi laiškas buvo regis
truotas, negalėjo sunaikin
ti. Nukirpo laišką palikda
mi tik siuntėjo adresą, kurį 
įdėję atgal ant voko parašė 
kitą gatvės numerį, kad 
laiškanešys “nerastų” as
mens. Bet pasitaikė, kad 
kitame numeryje žmogus 
pažino laiško savininką, to
dėl pateikęs savo asmens 
dokumentą pasirašė ir paė
mė laišką. Kada įteikė sa
vininkui, Šis atidaręs rado 
tik siuntėjo adresą. Vadi
nasi, laiškas “geležinę sie
ną” praėjo, tik negalėjo 
prasiskverbti pro “dolerinę 
uždangą.” Katalikas

Policija nužudo žurnalistą 
Nestor Moreirą

Rio de Žaneii’o policija 
suėmė žurnalistą Nestor 
Moreirą ir taip žvėriškai 
sumušė, kad be sąmonės po 
8-nių dienų, gegužės 23 d., 
mirė. Ši policijos žmogžu
dystė sukėlė protestų bangą 
visame krašte. Net ir to-

Šiuo straipsniu aš noriu 
tik sužadinti tuos, kurie 
moka kitas kalbas ir domi
si materializmo kova su 
idealizmu, kad jiė išsamiau 
susipažintų ypatingai su 
Didro, Helvecijaus, Holba
cho "gyvenimu, raštais, pa
žiūromis. Jų galima gauti 
anglų kalboje.

Prieš apie 200 metų fran
cūzų enciklopedistai - švie
tėjai atkakliai skynė savo 
tautai taką į šviesesnį gy
venimą; patys jie kovojo ir 
kitus ragino šviestis, kovo
ti prieš tamsos ir reakcijos 
jėgas.

Panašiose sąlygose šian
dien tenka darbuotis mūsų 
šalies liaudies švietėjams, 
organizatoriams, marksis- 
tams-komunistams, rodan
tiems kelią darbo žmonėms 
į šviesesnę ateitį. Tik prieš 
pastaruosius yra atsuktos 
kur kas galingesnės ir žiau
resnės jėgos negu anuo me
tu buvo atsuktos prieš Fran
cūzijos liaudį ir jos švietė
jus.

O betgi kiekvienam, ku
ris galvoja, yra aišku tai: 
laimės ne tas, kuris muša, 
o kuris kenčia. Laimės liau
dis, laimės darbo žmonės, 
nes tas, kas senas, turi mir
ti, turi pasitraukti, užlei
džiant vietą naujam, siū
lančiam žmonijai santvar
ką be karu, be priespaudos, 
be žmogaus žmogumi iš
naudojimo.

V.
Denis Diderot gimė 1713 

metų spalio 5 dieną, mirė 
1784 metų liepos 30 d.

Claude Adrien Helvetiūs 
gimė 1715 ni. sausio mėnesį, 
mirė 1771 m. gruodžio 26 d.

Paul Heinrich Dietrich 
Holback gimė 1723 m. sau
sio mėnesį, mirė 1789 sau
sio 21 d.
Julien Offray de Lametrie 

gimė 1709 m. gruodžio 25 
d., mirė 1751 m. lapkričio 
11 d.

(Iš “V. K.”)

■ kie, kurie tylėdavo prieš 
! ankstybesnes policijos žu
dynes, dabar pareiškė savo 
protestus. Tokios protestų 
bangos išsigandus valdžia 
išleido parėdymą suimti 
vieną policininką ir pažadė
jo nubausti, tuo norėdama 
užglostyti liaudies pasipik
tinimą.

Laidotuvėse dalyvavo 
tūkstantinė žmonių minia; 
kalbėtojai pasmerkė val
džios veiksmus ir prisiekė 
kovingai ginti spaudos ir 
kitas pilietines laisves.

Brazilijos liaudis kaskart 
daugiau priešinasi reakci
jos siautėjimui.

Brazilietiis

Didėja ekonominis skurdas
S. PAULO. — Šios šalies 

pinigų vertė kas kartaš vis 
puola žemyn. Per pasta
ruosius 3 metus pragyveni
mas pabrango apie 300%. 
Bet darbininkams algų tiek 
nepakėlė. Tik per streiką 
audėjai ir kiti išsikovojo 32 
procentų pakėlimo; bet ne 
visur moka. Kai kur dar
bininkus išmetė gatvėn.

Paprastų darbininkų al
gos labai žemos. Pav., “Sa- 
lario minimo”' alga yra 1,- 
1|9O kruzeirų. Kaip darbi
ninkas su šeima gali iš to
kios algos gyventi, jeigu 
buto (1 kambarys ir virtu
vė) nuoma siekia 800 kru
zeirų? Sujikusiais 390 kr. 
visai neįmanoma pragyven
ti.

Nėra apdraudos 
nuo nedarbo

S. PAULO.—Kaskart visi

LIETUVIŲ KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAIS

Jau senokai buvo rašyta 
apie šios įstaigos reikalus. 
Dabar tenka keletą dalykų 
paminėti.

Kelių vasaros mėnesių 
metu Kultūrinis Centras 
gavo šiek tiek paramos. Jį 
parėmė finansiniai sekami:

Vienas brcoklynietis,dirb- 
damas susitaupęs keletą 
tūkstantėlių senatvei, da
bar išeidamas ant pensijos 
paskolino Centrui vieną 
tūkstantį, pridėdamas prie 
paskolos certifikato, kad 
jis, atsitikime mirties, tą 
paskolą ar likusią jos dalį 
paaukoja šiai įstaigai.

Viena brooklyniete įrašė 
savo mirusį vyrą į garbės 
narius, pamokėdama šimti
nę.

Vincas Baltrušaitis. 
Brooklyn, N. Y., įsirašė į 
garbės narius, šimtinę pa
aukodamas.

A. Grigas, Chicago, Ill., 
su šimtine prisidėjo prie I 
šios įstaigos.

P. Gasparienė, Grand Ra
pids, Mich., aukojo $5.

M. Kreivėnienė, Brook
lyn, N. Y., aukojo už pasko
lą gautą nuošimtį $20.

M. Yakštienė, Woodha
ven, N. Y., aukojo už pa
skolą gautą nuošimtį $10.

Savo darbu daug prisidė
jo prie Kultūrinio Centro 
paramos St. Titanis, P. Vis- i

PASTABOS •>
Kuniginis “Draugas” pri

mena savo skaitytojams ži
nią, kuri klerikaliniams po
litikieriams baisiai nepatin
ka.

Tarybų Sąjungos laikraš
tis “Agitator,” girdi, rašo, 
kad “visame pasaulyje esą 
per 30 milijonų komparti
jos narių.”

Komunistų vadov y b ė j e 
šiandien yra 800-tus milijo
nų gyventojų turinčių kraš
tų. Tai kur kas daugiau, 
negu katalikiškų kraštų, 
nežiūrint to, kad katalikų 
tikėjimas skaitomas arti 
dviejų tūkstančiu metų 
senumo. O marksistinis ko
munizmas dar tik apie šim
tą metų atgal buvo pradė
tas skelbti. _  •_•

Neseniai Maskvoje pasi
mirė metropolitenas Ger- 
mogenas, rusų ortodoksų 
bažnyčių Šiaurės Ameriko
je patriarchas.

Jis buvo atvykęs New 
Yorkan šių metų vasario 
mėnesį ir buvo išrinktas ru
sų bažnyčių galva. Tada 
jis norėjo čia pastoviai ap
sigyventi. Bet valstybės de- 
partmentas atsisakė jam 
čia leisti gyventi ir priver
tė jį išvažiuoti šių metų 
birželio 19 d.

Jam čia neleido apsigy
venti todėl, kad jis Mask- 

daugiau fabrikų užsidaro, 
vis daugiau darbininkų iš
eina į gatvę. Kaip matosi, 
krizio šmėkla dar drąsiau 
ima rodytis šiame krašte. 
Nedarbo metu jokios pa
šalpos darbininkas negau
na iš IAPI (apdraudos ka
sos), kuriai' iš darbininko 
algos priverstinai išskaito 
7%. Šelpia tik ligos atve
ju ir tai labai retai. O se
natvės apdraudą teduoda 
tik pb 65 metų amžiaus. Bet 
tos pašalpos jokiu būdu ne
užtenka pragyventi.

Varguolis
(“Darbas”)

4 psl.—Laiavg (Liberty)- šeštad., Rugp. (Aug.) 28, 1954
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niauskais, Waresonas, i>toa- 
jus, A. Balčiūnas. Jie sudė
jo naujas grindis Liberty 
Auditorijos bowlinge ir ruo
šiasi sienas gražiai išmalia- 
voti. Bowlingas bus žymiai 
pagražintas. Tai bus jau
kiau bowlininkams žaisti ir 
svečiams apsilankyti.

Bendrovės dire k t o r i a i 
svarsto ir kitus pagerini
mus pravesti. Taipgi jie 
svarsto, kaip sušaukti 
skaitlingiausį Lietuvių Na
mo Bendrovės šėrininkų su
važiavimą, kuris įvyks šių 
metų lapkričio 29 d. Ne
trukus bus sudarytas meti
nis finansinis raportas ir 
visiems šėrininkams pasiųs
tas. Tad prašome tų šėri
ninkų, kurie persikėlė gy
venti į naujas vietas ir nau
jo adreso nepranešė, r/įko 
nelaukiant pranešti, nes ki
taip negalėsite nei raporto, 
nei suvažiaviman kvietimo 

I gauti. Padarykite tai tuo
jau.

Širdingai dėkojame vi
siems tiems, kurie prisidėjo 
prie paskolų mažinimo ar 
su kitokia parama.

Visais šios įstaigos rei
kalais malonėkite rašyti se
kamu adresu: Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

LNB Direktorių Valdyba

voje gyvendamas bendra
darbiavęs su visos Rusijos 
ortodoksų bažnyčios galva 
Nikolajum, kuris esąs soci
alistinei santvarkai neprie- 
šingas.

Tai parodo, kaip $neri- 
kos valdžia kiša savo Įwi- 
tiką į bažnytinius reikalus.

•
Kunigas Baxton Sawyer, 

Battle Creek, Mich., kaip 
tai buvo įlindęs į nuogalių 
kempę pažiūrėti, kaip ten 
nuogaliai gyvena ir kai ku
rių paveikslus nuimti.

Bet jam ten nepasisekė. 
Kaip tik jį pamatė juos tė- 
mijant, nuogaliai vyrai 
smarkiai kunigėlį užataka- 
vo, apkūlė ir laukan išme
tė. Taipgi jie jam pastebė
jo: jeigu nori čia grįžti, tu
ri įsirašyti į nuogalių drau
giją ir pats nuogas čia pa
sirodyti.

Gavęs gerą lekciją, šis ku
nigėlis veikiausia daugiau 
nebenorės matyti nuogalių 
gyvenimo. V

M. Viemeister, Merrick, 
N. Y., pasiųsdamas finan
sinę paramą savaitraščiui 
“National Guardian,” pri
minė, kad jis tai daro įni
rusiojo savo gero draugo 
pagarbai.

Daug naudingiau ir gar
bingiau pagerbti mirusįjį 
draugą per spaudą, o ne 
gėlėmis, kurios greitai nu
vysta, M. Viemeister nuro
do.

Tikra tiesa. Spaudoje at
žymėta , draugo. mirtis pa
siekia tūkstančius skaityto
jų, o finansinė spaudai pa
rama suteikia galimybę il
giau gyvuoti tai spaudai, 
kurią mirusis draugas ger
bė ir remdavo. • Gri-kis

Vengrija pasirašė sutar
tį su Raudonuoju Kryžiu
mi. Tarptautinis Raudona
sis Kryžius pristatys į Vę||- 

j griją maistą ir kitokią ną- 
j gailią potvynio nukentėju- 
I siems.



Prisiminimai iš keliones 
j Europą

Rašo A. K.

1954 metų gegužės mėnesi 
teko matyti, kaip žmonės gy
vena Jugoslavijoj. Apart ki
tų vietų, daugiausia mačiau, 
kaip gyvenimas eina jų sosti
nėj, Belgrade. Miestas seno
viškas, su apie puse milijono 
gyventojų, išbudavotas ant 
dviejų upių krantų; geriau 
pasakius, kur Sava įteka j 
Dunojų. Apart senoviškų mū
rų, yra ir moderniškų, nau
jos mados pastatų. Daugelis 
gatvių tebėra plytomis ir ak
menimis išklotos, bet svarbes
nės turi berelinius tramvajus 
ii asfaltu- išlietos. Viešbučių 
daug, su visais moderniškais 
įtaisymais. tlž patarnavimą 
prie valgio ar gėrimo “tipsų” 
duoti nereikia, bet jeigu mo
kėdamas paduodi daugiau pi
nigų, negu kad valgis ir gėri
mas kainuoja, patarnautojai 
patys ^pasiima, nes pas juos 
yra daug čigoniško kraujo 
žmonivj

Iš dviejų šonų viešbučio 
"Moskva” žaliuoja gražūs 
gerą paūksmę duodanti me
džiai. Medžiai aptverti, po 
jais daugybė stalų su sėdynė
mis. Per kelius sykius čia

mėginau gauti sėdynę, bet pa
sivėlinau, buvo jau užimtos... 
Vieną vakarą su draugu (lai
vo sargybiniu) n u ė j om o Į 
“Maskvos” hotelį ir radome 
stalą su trimis sėdynėmis. 
Už kiek laiko prie mūsų sta
lo atsisėdo jauna moteriškė 
su skepetaite aprištu pirštu-. 
Ji negalinti darbo dirbti su 
sužeistu pirštu, prašė, kad 
papirktame jai vakarienę. 
Mano draugui paaiškinus, kad 
aš ir jam fundinu, o man nu- 
sigrįžus į šalį, matė, jog biz
nio nepadarys, pasišalino nuo 
mūsų stalo. Neteko patirti, 
ar joms viešai leidžiama tą 
biznį varyti, ar uždrausta, 
bet, kaip ten bebūtų, prosti
tucija tebėra neišnaikinta.

Daug sutinkama tokių ele
mentų, kurie stengiasi įgy
vendinti Vakarų Europos kul- 

■ turą, tuom pačiu sykiu atsi- 
1 tolinti nuo Rytinės Europos 
| papročių ir slavų kalbos. Ne- 
kuriose valgyklose negausi 
sviesto, jei- jo paprašysi sla
vų kalboje. Paprašius vokie
čių kalboje, kad ir neturi, bet 
dar taip stačiai “nema” ne- 

j atsako, bet. nueina į kuknią 
' paieškoti jo, ir dažnai suran
da. Vokiečiai stengiasi tą šalį

atitraukti nuo rusų įtekmes, 
amerikonai jiems pagelbėja. 
Laikraščiai spausdinami rusiš
komis raidėmis. Skelbimai, 
gatvių vardai ir daugelis ki
tų pavadinimų rašomi dvejo
pomis raidėmis: rusų ir loty
nų. Kalboje yra keletas skir
tingų tarmių: serbkk kroats- 
ka, slovenska, harvatska ir ki
tos. Raštas- daugiausia rusiš
komis raidėmis; jie neturi 
didelių sunkumų susikalbėji
me tarp savęs.

Nuėjau pažiūrėti, | kur tai
so sugedusius laivus Mažai 
ką mačiau, nes jų įrankiai 
prasti ir tų mažai turi. Eida
mas atgal užsukau į jtavorinių 
traukinių stotį; kitaip sakant, 
kur iškrauna iš tavorinių va
gonų miesto žmonėms reika
lingus produktus. Mačiau ke
letą apdriskusių žmonių su 
maišais rankose. Sustojau pa
žiūrėti, ką ji'c čia veikia. Jie 
gaudo nukritusius gabalus 
anglies arba durpių. Sėdi ant 

■ kalniuko, toliau nuo iškrauna
mų vagonų. Kaip tik nukrinta 
gabalas kuro, bėga jį pagau
ti... Įsidėjęs tą į maišą, vėl 
laukia, pakol kitas gabalas ar 
daugiau, krovikams besidar
buojant, netyčiomis nukris pa
lei vagonus ar brokus ant že
mės. Kiek aš mačiau: mies
tuose daugiausia anglimi ir 
durpėmis kūrena; kaimuose 
—daug yra malkas vartojan-

čių. Klimatas nešaltas, dide
lių kūrenimų apšildymui ne
reikia.

šeštadienių vakarais ir sek
madieniais parkai pilni vaikš
čiotoj ų. . Dauguma vidutinio

namai—- karaliams palocius 
(Buckingham Palace). Ir 
klausk tu jų proto: kas kelios 
minutės, atėjęs sargybinis prie 
tvoros klimpo, stryksi, kaip 
oželis mamos spenio nerasda-

Lietuvos Sūnu.s —Išeivis
- .................-....-Rašo SUSNINKŲ JURGIS----------- -----

(Tąsa)
Ką mainieriai veikdavo nedarbo die

nomis? Ogi, vieni jų eidavo ir tada į 
kasyklas, kad priskaldyti anglį darbo 
dienoms. Kiti statė ramsčius, dar kiti 
akmenis iš anglies atskirdavo. Tas 
jiems sutaupydavo laiko darbo dienomis, 
ir jie daugiau uždirbdavo tokiu būdu, 
nes darbo dienai buvo prirengę anglį, 
kurią tik reikėjo krauti į vežimėlius.

Bet ne visi ėjo į kasyklas laisvomis 
dienomis. Kiti traukdavo į miškus gry- 

\ bautL Uogauti, obuoliauti. Dar kiti vie- 
• ną k#ą dienelę pas fermerį pabūdavo.

Bet tai jau rečiau pasitaikydavo, nes 
■ dauguma farmerių buvo neturtingi toje 
apylinkėje ir patys apsidirbdavo. Ko 

j daugiau, farmeriai dažnai ateidavo dalį 
laiko dirbti mainose!

Buvo atsitikimų, kuomet tikrieji mai
nieriai susikirsdavo su laikinai maino
se dirbančiais farmeriais, nes tikrie
siems mainieriams atrodė, kad tie atė
jūnai iš jų duonos kąsnį pa veržia. Tik
rieji mainieriai sakydavo kartais, kad 
/farmeriai formanui, prižiūrėtojui, kar- 
\ ais kyšį dovanėlės formoje atveža, — 

okią vištelę, žąselę, nušautą zuikelį, ir 
ž tai gaudavo lengvesnį darbą.
Kartais Jurgiui tekdavo vėlai maino- 

s likti. Taip vieną naktelę eina jis 
bigęs darbą, . eina kasyklos tuneliais 
lako link, tik staiga viename skerske
lę vėjas ima ir užpučia jo lemputę.

Jageso švieselė, mainierio viltis ir 
gyjpė tamsoje. Tamsu, juoda, nors 
aki durk, nieko nematysi. Visur tylu, 
tyh... Niekas nei kukšt...

Virgis išima dėžutę ir kaip tyčia joje 
tik dienas degtukas. Su didžiausiu at- 
sar^gnu jį išima, apsigaubia švarku, 
prisgiaudžia prie sienos, ir brūkšt,— ir 
veja užpučia vos pradėjusį degti deg
tuką.

Nžino nabagutis ką daryti. Atsisė
do ji ant geležinio bėgio ir galvoja: kas 
bus? Dingo jo viltis šiandien pasiekti 
namičius, nes kiti draugai jau seniai 
buvo išėję, o naktiniai dirbo labai toli, 
ir jujs tamsoje nepasieksi.

*■ Atiminė jis skylę, “hedingą”, kuri
eina iš vienos darbovietės į kitą. Ap- 

, graibmis pamažu prie jos kaip nors 
prisijavo, parėpliojo keletą žingsnių at
sargiai viską čiupinėdamas, kad kaktos 
nesusimušti, ir užkopė ant akmenų krū
vos. Ir tai jau bus jo šios nakties lova, 
galvojo jis.

Jis buvo smarkiai sušilęs, bet kokį 
pusvalandį ant akmenų pagulėjus šaltis 
pamažu pradėjo persunkti visą jo kūną, 
ir drebulys krėsti pradėjo.

Kas daryti? Jurgis atsistojo, apsi
graibė ir pastebėjo, kad aplink yra pa- 
kanimmai vietos judėsi. Eiti toliau pa
vojinga, bet čia vietoje jis gali mankš
tintis. Ir pradėjo jis tą keistą vienišą 
mankštą tamsioje kasyklos skylėje ant

akmenų, mankštą, kad palaikyti šilumą 
savo kūne, kad palaikyti kraujo tekėji
mą gyslose, kad nesustingti ant šaltų 
akmenų.

Sušilo Jurgis, paskui ištraukė i iš po 
savęs didelius akmenis, metė švarką ant 
anglinių grindų ir bematant užmigo.

Bet miegas nebuvo tvirtas. Jis) atbu
do išsigandęs, vėl užsnūdo, ir vėl ner- 
vuotai atbudo. Galvoje maišėsi kas tai 
apie skaitytą knygutę, snaudulys mai
šėsi su nerimasčių, sapnai pynėki, 
štai jis vėl pilnai atbudęs, visas dreban
tis kaip epušės lapelis...
, Kiek dabar gali būti laiko? Jis visai 
nieko nenusimano. Pilna tamsa atrodo 
amžina ir joje gyvenimas lyg sustojęs. 
Gal valanda praėjo, o gal amžiai. Gal 
jis iš tos tamsumos niekad neišeisi.

Jis galvojo apie skaitytą knygutę. Tai 
buvo knygutė, kurią parašė, kaip maty
ti, ištikimas kompanijų tarnas, ir jos 
siekis buvo padaryti darbininkus įštiki
mesnius kompanijai. Ši knygutė buvo 
išversta iš anglų į lietuvių ir kitas kal
bas.

ir

TAI MAINŲ DVASIA
Pradėjo Jurgis atsiminti apie ką skai

tęs knygelėje...
Vienam jaunam vaikinėliui dirbant 

vėlai viršlaikius mainose, visiems jau 
išėjus, ima ir užgęsta lemputė. Nesura
do jis nei vieno degtuko. Nėra kuom
Įžiebti lemputę. Ką bedaryti?

Atsisėdo nabagutis ant akmenų krū
vos, susirietė į kamuolį ir laukė, kad 
kas ateitų. Ilgai laukė, nežinia kiek 
laiko praleido. Pagaliau tolumoje pasi
rodė kaip ir šviesa, kuri vis artinosi, ir 
štai jis įtempęs visą savo žiūrėjimą ma
to, kad ateina žmogus.

Bet tas žmogus ne mainierys, bet pra
bangiai apsivilkęs jaunikaitis, ponaitis 
lyg koks jaunas kunigaikštis.

— Ką čia veiki, mainiereli?
— Nieko neveikiu, vėjas užpūtė lem

putę, tai ir laukiu, nes degtukų neturiu.
— Gerai, jei nori šį rytą pasiekti na

mus, tai aš tave pavedėsiu.
Jaunuolis iš karto suabejojo, bet pas

kui leidosi vedamas.
Ponaitis priėjo prie sienos, bakstelėjo 

savo lazdele, ir akimirksniu tartum 
žiniškos durys atsidarė, ir jaunuolį 
akino aštrūs šviesos spinduliai. Pri 
gė jis rankomis akis ir ant vietos si

— Nieko, nieko, apsiprasti, 
žmogau, sako ponaitis.

Atvėrė jaunuolis akis, ir mato dries 
jį neišpasakyto grožio rūmus. Visur 
šviesu, šviesiau negu po pačios saulutės 
spinduliais, visur tviksta, mirga viso
kių spalvų spinduliai.

Jie eina tolyn, ir kuo tolyn, viskas da
rosi gražiau, kol priėjo rūmus, kur vis
kas iš deimantų ir kur šviesa beveik ap
akinanti.

mil- 
ap- 

den- 
tovi. 

jaunas

(Bus daugiau)

ūgio žmonės, svariai' apsiren
gę (į didelius publikos parkus 
turbūt neleidžia nudriskėlių), 
neatrodo išbadėję. Dideliais 
gurkliais, išvirtusais, kaip te- 
Iingos karvės pilvais, arba vi
sai plonų, kaip šakalys, nema
tyti. Parkai gražiai apžiūrėti: 
kvietkai visokiomis spalvomis 
žydi, muzika grajina per gar
siakalbius, išvedžiotus po visa 
parką. Yra pastatyti tvarkda
riai, žiūri tvarkos ir baudžia 
prasikaltėlius. Mačiau iš vai
kų tvarkdarys atėmė nuskin
tą gėlę, aiškino jiems, kad 
taip yra negalima daryti, ir 
jei nutvers antru sykiu, pra
neš jų tėvams.

Buvau nuėjęs kelius sykius 
i amerikonišką biblioteką. Pa
lei knygyną, dideliuose lan
guose, išstatomi, kas kelios 
dienos vnauji paveikslai. Jie 
ei augiausia vaizduoja gerąją 
pusę iš žmonių gyvenimo 
Jungtinėse Valstijose. Ką žiū
rėtojai mano į tuos paveikslus 
žiūrėdami? Kiek teko patirti, 
daugiau kaip pusė žiūrovų 
galvoja, kad čia yra daug 
propagandos, kiti mano, kad 
tai yra tiesa, bet sako, kad 
paveikslai nutraukti parinkto
se vietose, kur viskas gražiai 
atrodo.

Amerikoj gyvendamas mies
te, buvau pripratęs prie le
kiančių gaisragesių švilpuko 
ir jų trokų tarškėjimo; būda
mas Belgrade, pasiilgau aš jų, 
nes nė sykio negirdėjau. Tur
būt jie neturi tokių didelių 
apdraudų, kad apsimokėtų ty
čiomis namus padegti. Nėra ir 
tos mados, kad bile leidės kel
nėms užsidegus ugniagesius 
šaukti. Ramiai naktimis ir die
nomis galima miegoti, nes jie 
neturi tokių pedlerių, kurie 
vasaros metu rėkia gatvėmis 
važiuodami. (Ypač Bostone 
Mass., šaukia gaspadines, kad 
jų morkos labai geros ant par
davimo).

Kaip atrodo Anglija
Grįžtant atgal, iš Calais, 

Francijoj, paėmiau mažą lai
vą iki Dover, Anglijoj. Ten 
turėjau biskį nesmagumo, 
—nenorėjo priimti mane Į 
svečius, nes aš negalėjau nu
rodyti pas ką važiuoju. Netu- 
rint adreso giminių ar pažįs
tamų, pas ką važiuoji, smulk
meniškai klausinėja: ką veik
si, kokį turi tikslą apsistoti 
Anglijoj ? Pasakiau, kad va
žiuoju sveikatos pagerinimo 
tikslu. Tuomet pasiuntė pas 
daktarą. Tas pažvelgęs į ma
ne, šyptelėjo, davė du mėne
sius laiko svečiuotis jų kara
lystėje.

Sėdau į traukinį, ir už kelių 
valandų Londone. Karalystės 
sostinėje iš traukinio išlipau 
Victoria stotyje. Dar gerokai 
turėjau jugoslavų vendytos 
kilbasos, pasipirkau anglų 
duonos ir savo kambaryje pa

in as.
Bažnyčių daug ir didelės, 

turbūt daro neblogą biznį. 
Lietuviai turi savų kunigų, nes 
kaip aš buvau- užėjęs į lietu
viu klubą, ir kunigas ten buvo, 
stapalinėjo su atbulu kalnie- 
rium; nekurie tautiečiai jį tė
veliu vadino. (Jo vaikų nema
čiau, gal paliko kitiems juos 
auklėti). Kiek teko patirti iš 
naujakurių lietuvių, jiems 
Anglija ir to krašto žmonės 
nepatinka... Nekurie rengiasi 
ant toliau čia apsigyventi; ki
ti dar nenusprendę ką daryti: 
grįžti atgal į Lietuvą ar kur 
kitur važiuoti.

Dar vieną labai keistą da
lyką pastebėjau Londone. Be
veik aplink kiekvieną didesnį 
ir seniau budavotą namą, iš
mūryta baisiausia tvora, atro
do, kaip tvirtovė. Kaip kur 
daugiau medžiagos sukrauta į 
tvorą, negu į patį namą.

Krautuvės visko pilnos, bet 
valug žmonių uždarbio, vis
kas brangu. Nemylėjau ilgai 
būti, nes pragyvenimas bran
gus. Iš Waterloo stoties sėdau 
į traukinį ir nuvažiavau į 
Southamton. Kaip iš Dover į 
Londoną traukiniu važiuo- c
jaut, taip pat iš Londono į 
Southamtoną, nemačiau mo
derniškų gerų ūkių. Nenuosta
bu-, kad jie neturi ko valgyti, 
neš* kur tik geresni laukai, tai 
golfo ir polo žaismėms lošti 
ištaisyti dideli gražūs daržai.

Sėdau į vieną iš didžiausių 
pasaulyje keleivinių laivų, 
Anglijos budavotą Queen Ma
ry.Trims kaminais, lygus sep
tynių aukštų namui, turi ele- 
veiterius (keltuvus) kelei
viams vežioti: du dėl turistu 
Išlašės—du- dėl pirmos ir ka
bineto klasių. Kaip padalinti 
žmonės į skirtingas klases ant 
žemės, taip lygiai laive ant 
vandens... Oras keleiviams 
suskirstytas, pasivaikščiojimas 
atskirai, judamuosius paveiks
lus ir kitus keleiviams patogu
mus turi sienomis, ne tvoromis 
pertverę. Valgyt duoda gerai, 
aptarnavimas prie stalo ir ka
binę (miegamajame kamba
ryje) labai geras, o tų tarnų 
prielankumas nesvietiškas, ro
dos, kad jie iš paties dangaus 
iškritę — angelai... Džiau
giaus, kad su tais angelais 
neilgai teko gyventi, nes per 
penkias dienas atplaukėme į 
New Yorką.

valgiau vakarienę. (Anglų 
duona tokia pat prasta, kaip 
ir Amerikoj). Per visą mano 
buvimo laiką Londone pusry
čius valgiau viešbutyje. Dau
guma kotelių pusryčius pri- 1 
skaito prie nakvynės. Valgysi 
ar ne, visvien už tai pamokėsi. 
Jų mandagumas ir tipų norė
jimas man greit įkirėjo, nu
tariau greit Londoną apleisti. 
Miestas moderniškas, gaila, 
kad paskendęs dūmuose... Pil
nas : dvigubų busų, apdrisku
sių mažiukų automobilių ir 
poliemonų. Policmonai ir keli 
tūkstančiai lordų panašūs į 
žmones,—visi kiti išblyškę, il
gais kaklais kai garniai, arba 
visai mažiukai, susitraukę, 
vargdieniai žmonelės... (Jie 
nemano esą vargdieniais, sa
ko, saulė nei kuomet ant jų 
imperijos nesėda) !

San Francisco, Cat
Darbininkai eina teisman 

ieškoti teisybės

Tūlas laikais atgal Pacific 
Ga§z & Electric Co. išmetė iš 
d/rbo keturis darbininkus, 
/uos iš darbo išmetė tik už 
4ai ,kad tie darbininkai at
sisakė atsakinėti į ragangau- 
diškus valstijos senato komi-

Sykį einant palei parką pro 
didelius, aukšta tvora aptver
tus namus, pastebėjau nepa
prastą vaizdą— trepsentį po- 
licmoną. Sužinojau, kad tai 
yra karalienės sargas, o ne 
poliemonas, ir kad ne jis vie-,
nas—jų bent keli trepsi apie ' misijos 
karalienės palocių. Tie dideli i xander

sijos klausimus. Už tai jie 
paskaityti “neištikimais.”

Iš darbo išmesti šie dar
bininkai : Patrick Hancock, 
Travis Lafferty, Joseph Cha- 
sin ir Holden Hayden. Da
bar šitie nuskriausti darbinin
kai senato komisiją traukia 
teisman. Jie sako, kad jie 
buvo išmesti iŠ darbo nelega- 
liškai. Jie reikalauja, kad 
komisija jiems s u m o k etų 
$218,33?.

Įdomu tas, kad darbininkus 
apsiėmė teisme atstovauti vie
tinis American Civil Liberties 
Union skyrius. Skyrius su
teikia jiems advokatą ir pa
dengia kitas teismo išlaidas.

Byla bus rimta tuomi, kad 
tai bus išbandymas, ar nu
skriausti darbininkai turi tei
sę į gyvenimą ir darbą ?

Koresp.

^Briuselis. — Belgijos už
sienio reikalų ministras 
Henri Spaak, konferavo su 
čia atsilankiusiu Amerikos 
senato užsienio reikalų ko 

pirmininku Ale- 
Wiley.

Detroito Žinios
Automobilių pramonės 
padėtis ir darbininkų reikalai

Automobilių pramonės dar
bininkai laukia rugsėjo 1 die
nos. Pagal kontraktą su kom
panijomis, jie gaus vieną cen
tą į valandą priedo prie savo 
algos. Mat, Darbo Depart
ment statistikų biuras pripa
žįsta, kad paskutiniais laikais 
žmonių pragyvenimas pakilo. 
Tai auto pramonės darbinin
kai gaus automatiškai po apie 
aštuonis centus per dieną algų 
pakėlimo!

Bet kaip su auto darbinin
kais, kurie jau išmesti iš dar
bo? Kokį “pakėlimą” jie ap
turės? Ogi jokio pakėlimo 
negaus.

Ar daug tokių auto pra
monės darbininkų_ randasi ?
Yra pusėtinai daug. Visoje 
Amerikoje auto pramonės be
darbių priskaitoma iki ketu
rių šimtų tūkstančių. Detro
ite jų daugiausia. Detroite 
esama 208,000 bedarbių. Dau
guma jų tebėgauna bedarbių 
apdraudą. Bet apie 60,000 
bedarbių^ jau nebegauna ap- 
draudos, nes visą jau išėmė. 
Išbuvęs be darbo 26 savaites, 
bedarbis nebegauna bedarbių 
apdraudos pašalpos. Kokia 
šių auto darbininkų ateitis? 
Kodėl ir jie turėtų džiaugtis 
vieno cento priedu, kuomet 
jie jau jokių įplaukų nebetu
ri ?

Ar bedarbių armija žada 
sumažėti? Nežada. Dar šioj 
mis dienomis keturiasdešimt 
tūkstančių Chryslerio korpo
racijos darbininkų atsidūrė j 
gatves. Tai bus priedas prie 
20,000, kurie buvo paleisti iš 
darbo liepos mėnesį 1953 m.

Su lapkričio 1 diena 3,000 
Hudson kompanijos darbinin
kų atsidurs gatvėse, nes šita 
kompanija automobilius pra
dės ^gaminti Wisconsine Nash 
dirbtuvėje.

i Ką valdžios skaitlinės pasa
ko apie bedarbius kituose 
Michigano miestuose?

Battle Creek turi 5,400 bedar
bių; Bay City—2,800; Benton 
Harbor—4,500 ; Flint—3,200; 
Gr. Rapids — 6,200; Jackson 
—3,500; Kalamazoo — 2,500; 
Lansing—3,500; Muskegan — 
6,000; Port Huron — 3,500; 
Saginaw — 2,110; Upper 
Penninsula — 11,300!

Štai jums ir vaizdas darbų 
padėties. O neseniai prezi
dentas Eisenhoweris pasmer- 

' kė tuos, kurie kalba apie sun- 
■ kius laikus. Jis juos išvadi- 
! no demagogais ir pražūties 
! pranašais. Bet industrinė ti- 
į krovė bent jau Detroite ir vi- 
; soje Michigano valstijoje kal- 
; ba už tuos “demagogus” ir 
; “pranašus.” Koresp.

Washingtonas. — Laivy
nas praneša, kad bent kiek 

I sumažins savo jėgas Va
kariniame Pacifike.

Chicagos Žinios
% 

LKM CHORO GARSAS

Kada skaisti vasaros sau
lutė be pasigailėjimo kaitina 
drėgną Chicagos miestą, chi- 
cagiečiai, kurie gauna ato
stogas ir išvažiuoja į miš
kus bei laukus vėsesniu oru 
pakvėpuoti. Karštųjų dienų 
laikotarpiais gerokai sumažė
ja lankytojai kinų ir teatrų, 
muzikos parengimuose, šo
kiuose ir panašiai.

Kiek teko patirti iš senes
nių Amerikoj progresyvių lie
tuvių gyventojų, vasaros lai
kotarpiu visuomet sumažėja 
mūsų meninis judėjimas, o 
ypač chorai.

Bet, brangieji draugai ir 
draugės, man rodos, kad jau 
laikas mums vėl pradėti spies
tis į krūvą. Ne tik senieji 
choristai, o turime visi pra
dėti medžioti ir naujų cho
ristų .

Nekalbant apie ateinančius 
metus, apie operetes, kitokius 
vaidinimus, koncertus ir nau
jas dainas, mes dar ir šiais 
metais turime didelį darbą at
likti: prisiruošti prie festiva
lio, o laikas greitai bėga ir jo 
jau neturime per daug.

Taigi pradėkit vėl lankytis 
į Mildos namą, ten L. K. M. 
Choras turi pratimus kas an
tį adienį 8 vai. vakare. Kiek
vienas asmuo, jaunas ar se
nas, bile tik nori dainuoti, ga
li atsilankyti kas antradienį į 
kankliečių būrį.

Nepamirškite!
LKM Rep.

Maksva. — Keturi ame
rikiečiai "studentai, Co
lumbia universiteto rusų 
kalbos instituto nariai, lan
kosi Maskvoje. Jie visi kal
ba rusiškai ir' turėio ilgas 
diskusijas su Maskvos 
universiteto studentais.

Taipei. — Čiango žinių 
agentūra skelbia, kad 40,- 
000 valstiečiu revoltavo 
prieš komunistus Tibete, 
Kinijoje, bet sukilimas bu
vęs numalšintas. Žinių 
agentūra nepaduoda tiks
liai, kur ir kada sukilimas 
Įvykęs.

į MATTHEW A. j 
: buyus j
• (BUKAUSKAS) J
! LAIDOTUVIŲ J
I DIREKTORIUS J

> i

J 426 Lafayette St. J 
J Newark, 5, N. J. < 
J MArket 2-5172 < 
. _____ «

4.._,   ..            H                 M — >—-—■—•—•- ‘ •

i Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Į Peter A. Valiunas
i j Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

i THE LAWRENCE HOUSE '
Cairo - Saugerties Highway 32

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

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
’ Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.
? Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius:

| One Room - two double beds ----- $7.00 $30.00
| One Room - one double bed, one single bed - $5.50 $27.50
I One Room - double bed ------- $4.00 $22.00

! Rašykite ar telefonuokite dėl rezervacijų
I Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.
į.----------------------------------------

3 psl.—Laisvė (Liberty)-šeštad., Rugp. (Aug.) 28, 1954



Sekmadienį važiuosime 
i Aido Choro pikniką

Aido Choro metinis pikni
kas su dainomis, šokiais, gero
mis vaišėmis ir visomis links
mybėmis Įvyks jau ši sekma
dieni, rugpiūčio 29-tą. Vieta: 

‘ Kasmočių parke ir salėje, 91 
Steamboat Rd.. Great Neck,

mNeHYorto^zWžife?2liiioi NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA MERGINA

REAL ESTATE

Kviečiame chorui , laimės 
linkėtojus ir visus gerų pra
mogų mėgėjus.

Iš Brooklyne busas išeis 1 
vai. nuo Pik Klubo, Union ir 
Stagg St. Nuo Liberty Audi
torijos, 110 St. ir Atlantic 
Ave., Richmond Hill, išeis 
1:30. Kaina $1.50 (round 
trip).

Buše dar randasi kelios 
neužimtos sėdynės. Visus pra
šome užsisakyti buse vietą iš 
anksto. Tačiau, jei kuris ne
spėjote užsisakyti, 
ankstėliau prie buso, 
ja suras jums vietos.

Piknikas Įvyks, jei 
busas eis.

Kalinys pabėgo iš 
ligoninės dienos metu

Iš Bellevue ligonines pabė
go jaunas vyras, buvęs ten su
laikytas kaip kalinys. Jis bu
vo Įkalintas pasėkoje tarp jo 
ir kitų vyrų Įvykusių) mušty
nių. Iš tų vienas mirė, o du 
sužeisti. Sakoma, kad mušty
nės kilo dėl skolų vieni ki
tiems. Kalinys ištrūkęs 4 vai. 
po pietų, pasikeičiant sargy
bai-.

Pattersonui gautas 
sveikinimas iš Bėdino

bia, 
i n as 
linui 
r i os

ateikite 
komisi-

ir lytų,

Daug choro prietelių va
žiuos privatinėmis mašinomis 
ir žada jas pripildyti svečiais.

I Great Necką galima nu
važiuoti ir traukiniais iš Penn
sylvania stoties, New Yorke. 
Tačiau fėras brangesnis, negu 
mūsų specialiu busti. Vien tik 
traukinio fėras dabar kainuo
ja virš $1.60, neskaitant fėrų 
nuvažiuoti Į gelžkelio stotį ir 
iš stoties. Taigi, visiems ge
riausia proga važiuoti gerai ir 
pigiai Aido Choro busti.

Lauksime malonaus pasi
matymo su visais piknike.

Aidiečiai

TARP UETOVIŲ
Pas Elzbieta ir Juozą Kas- 

močius šiomis dienomis lankė
si jos sūnus, gyvenantis New 
Orleans. Pabuvojęs Williams- 
burge, svečias išvyko atlanky
ti ten gyvenančias seseris ir 
kitas gimines.

Kitas išbandė šokimą 
nuo tilto j upę

pats 
100
yra

dar-

Astorijoje prie upės kran- 
i to policija pasitiko, areštavo 
ir nugabeno Į Kings Couty li
goninės proto ligonių skyrių 
Charlie Flekenstein Jr., 38 
metų. Suėmė po to, kai jis nuo 
Triborough tilto nušoko Į East 
River 160 pėdų ir po to 
išplaukė Į krantą už apie 
yardų. Vieta plaukikams 
pavojinga.

Jis nušoko ir plauke su
binėmis kelnėmis, megstais 
marškiniais ir apsiavęs. O virš 
galvos iškėlęs laikė auto blan
ket,ą. Sako, kad iš to daręsi® 
ne parašiutą. Bl an k etą varto
jęs balansui, kad galėtų nusi
leisti kojomis žemyn. Tas jam 
pavyko.
'Jisai aiškinosi, kad jis netu

rėjęs tikslo žudytis. Jis tik no- 
■ rėjęs savo draugui Tom Dola- 
nui Įrodyti1, kad tas galima pa
daryti ir tuomi užbaigti ilga
metį su juo ginčą. Jo draugas 
laukė jo prie kranto ir padė
jo išlipti. /

Ilgokai nesimatė Brooklyne 
eliftoniečių Mr. ir Mrs. Denis. 1 
Bet tai buvo ne be priežasties, • 
Aną dieną atvykęs atlankyti 
Lietuvių Kultūriniame Centre 
įsikūrusias Įstaigas, P. 
pasisakė ilgokai kentęs 
sukrekėjusi) kraujo 
švelniose arterijose. Su
tojų pagalba jam pavyko svei
katą kiek pagerinti. Vos paki
lęs, jis vėl suskubo apžiūrinė
ti dėmesio laukiančias parei
gas.

Denis 
nuo 

krislo 
gydy-

už bereikalingą iššau- 
gaisragesių. Nutarta 
iki vienerių metų ka
ip iki $1,000 pinigais, 
senąjį Įstatymą galėjo 
ne daugiau, 30 dienų

Prieš kiek laiko pas Queens 
gyventojus Oną ir Povilą Da- 
bužinskus viešėjo A. Marcin
kevičienė iš Floridos. Savo šei
mininką lydima, ji atlankė ir 
Richmond Hill lietuvių įstai
gas

Juozas Mokola ir John ię 
Violet Pranokai buvo nuvykę 
svečiuosna Chicagon, kur 
Violeta turi biznierių * dėdę. 
Lankėsi daugelyje vietų Chi- 
cagoje ir kelionėje link Chi-

- cagos ir atgal.
ž. R.

FlirMi.N.J.
SUNKIAI SUSIRGO

Sunkiai serga F. Savičius, 
išvežtas Į ligoninę Alexian 
Brothers. Operacija padary
ta rugpiūčio 20 d.

Linkime ligoniui greitai pa
sveikti.

Jo namų adresas: 219 Clark 
Place, Elizabeth, N. J. W. P.

Montello. Mass.
Bu-vau pranešęs, kad K. Be

niulis pasidavė operacijai. Jo 
operacija tapo atidėta, nes li
goninėje stoka vietos. šiuos 
žodžius rašant jis tebebuvo 
namie. žolynas

PATTEŠKOJIMAI
Patyręs mėsininkas (butcher) ieško 
pastovaus darbo. Kam reikalingas 
toks darbininkas, malonėkite rašyti 

' sekamu adresu:
BUTCHER, 110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N. Y.
(167-168)

Rengėjai amerikonui teisių 
gynėjui William L. Patterso
nui gimtadienio pobūvio skel- 

jog gautas jam sveik in i- 
nuo Pasaulinės Demokra- 
Moterų Federacijos, ku- 

centras randasi Berlyne.
Sveikinime atstovaujama 66 

'valstybių, 140 milijonų orga- 
I n ižu otų moterų. Pasirašo ge- 
i nerale sekretorė Marie Clau- 
i de Vaillant-Couturier!, pasau- 
jliniai žymi kovotoja prieš fa- 
! šizmą, išgyvenusi- naęių kon
centracijos kempių terorą.

Pattersonui pagerbti pobū
vis suruoštas Bronxe Smalls 
Paradise, paminėti jo gimta- 

| dieni. Jis pats nedalyvaus, nes 
atbūna 90 dienų kalėjime. JĮ 
nuteisė už tai, kad jis negalė- 

i jo suteikti tardytojams vardus 
tų 
siu

NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES

Guolis vietoje,
835 j savaite, 

elektriniai.

atskiras rūmas
Visi įrengimai
Puiki šeima

Tel. DE. 5-3787
(165-171)

For Sale OPERATORES

BRIGHTON BEA£H 
BROOKLYN, N.

85 First Walk y 
Rooming House, pilnai išfornišiuota 
3—4—6 rūmai išfornišiuoti, moder
niniai, puikiausiose sąlygose, šaldy
tuvas, arti visų krautuvių, patogu 
dėl visko. Labai pageidaujami na
mai su puikiausia biznio proga. Pra
šo $25,000. Tel. DE. 2-2049.

(162-168)

žmonių, kurie aukojo tei- 
gynim ui.

K-nas

Vystosi laivakrovitiose 
nauja kova

Laivakrovių balsavimu at
mesta naujoji AFL unija pas- 

I kelbė, kad ji pradės pikietuo- 
ti prieplaukas, kurios randasi 

' laivakrovių balsais užgirto- 
l sios ILA kontrolėje.

Pirmiausia tam žygiui buvo 
I numatytos Armijos Bazės 
| prieplaukos Brooklyne’.

Spauda skelbė, kad valdžia 
i ten siunčia 50 uniformuotos 
■ ir nežinia kiek" slaptosios po-

Tuo tarpu 1LA vėl kreipėsi 
i National Labor Relations 
Board’pripažinti ILA laimėtus 
balsavimus. Unija sutikusi ne- 
bere įkalanti priskaitymo 
niekaip “nesuskaitomų’ 
ginčijamų balotų. ILA 
tų turi nedideli perviršį

Laivakrovių 
nusiuntė Į tą 
savo atstovus, 
geidavę, kad
tą ginčą baigtų. Kol jis tęsia
si, firmos nežino, kur jos sto
vi — nei paleistos, nei pakar-

d ai- nepradėtą 
tuos 
ligo-

M ergšė
proto

ir kalėjime.
tebebū- 

girtavusi-. 
,ir reško-

Gyvenimas prasidės 
nu# 26 mėty amžiaus

Iš Long Island City kalėji- 
jmo tapo išleista 26 metų mer
gina Lena Nienstedt pradėti 
iš naujo gyvenimą, kuri jinai 
buvo praradusi 
prieš 9 metus.

i metus praleido 
; niams. Įstaigose

Dar nesubrendusi 
dama, mergšė jau

į Tose “linksmybėse” 
dama pinigų girtoms linksmy- 

! bėms ji tuomet kirviu užmu
šė senyvą kriaučių John Wag
ner.

Iškėlusi koją iš kalėjimo 
pirmu kartu po tiek metų, 
mergina priesiegavo, kad jos 
gyvenimas prasideda dabar. 
Linkėtina, kad taip būtų. Sa
koma, ją gynusis advokatas ir 
teisėjas esą susidomėję tame 
jai pagelbėti—gauti jai toki 

i darbą, kur nežinotų apie 
1 jos praeitį.

Išleidžiamą iš kalėjimo 
matyti buvusi atėjusi ir 
'motina, bet joms susitikti 
leido. Jtare motiną, kad
nebuvimo tinkamos priežiūros 
duktė pateko Į blogumus.

AUTO SEAT COVER STORE
Turime parduoti, puikiausia vieta, 
kampinė krautuve su 3 show win
dows, puikus įrodymas. Automobi
lių sekcijoje, arti 21st ir 4th Avė., 
veikli judėjimo (thoroughfare) 
ta. Puikiausias pirkinys. Šaukit 
9 iki 6 P. M. Užimi ina tuojau.

Tel. SO. 8-0449

Patyrusios Prie Suknelių
Darbas nuo kavalkų, gera mokestis

230 Merrick Rd., Lynbrook

vie- 
nuo

(165-171)

BRONX, N. Y.
Parsiduoda groseris ir delicatessen. 
Geras pasiūlymas, arti busų, 8th Av. 
Subway, arti 119th St. Kaina $2,300. 
Seniai įsteigtas. Turite pamatyti 
įvertinimui. Greitam pardavimui.

Tel. UN. 4-9815
(167-170)

For Rent

Tel. LY. 9-4450
(162-168)

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA

Pilnam namų aptarnavimui, 2 suau
gę, 2 vaikai (7 ir 11 metų). Pui
kiausia mokestis, malonūs namai, 
puiki šeima. Kreipkitės:

Tel. ST. 4-1614
(163-169)

PORT RICHMOND, S. I.
1278 Forest Ave. 4 rūmai, moder
ninis namas, naujai išdekoruotaa 
apartmentas, garadžius, $90 j mėne
sį. Labai pageidaujamas apartmen- 
tas ir puiki vieta su puikiausia 
transportacija, arti buso 6 ir buso 
107, ant kampo. Ąžuolinės grindys, 
dideli ir saulėti rūmai.

Šaukite bile laiku:
Tel. GI. 7-2101

(163-169)

pa
jos 
ne
ri ėl

BROOKLYN
15th Avė. Dirbtuve, 20x65, tinkanti 
bile kokiam bizniui, garo šiluma, 
gerose sąlygose, $100 į mėnesį, šau
kite bile laiku. 9 blokai iki 18th- 
Ave. subway. Yra didelis jardas už
pakalyje dirbtuvės.

Tel. BE. 2-7833
(166-168)

OPERATORES
Patyrusios prie suknelių 

$6.75 Line
LOR—AIN E

2704 White Plains Ave., Bronx 
Alberton Ave. Sta.

Tel. OL. 3-0888
(166-168)

4 ŠEIMŲ MORINIS, BROOKLYN 
Užimtinas 4 rūmų Apartmentas 

Arlington Sekcija. 95 Wyona St.
Modemiškas, aliejum šildomas, 

arti visko, nebrangus.
Tel. Hy. 8-2610

(164-168)

MANHATTAN

34th St. didelė viena krautuvė, pa
talpa ir skiepas, su sprinkler siste
ma, 425—10th Avė., prie 34th St. 
kampo. $85 j mėnesį. Prižiūrėtojas 
ant vietos. Tel. SU. 7-1233.

(167-171)

NAMŲ DARBININKE
Atskiras kambarys ir maudynė. Vi
si įrengimai. Turi būti gera valyto
ja. Pagelbininkė prie virimų. Su 
vėliausiais paliudijimais. $40—pra
džiai.

Tel. GR. 2-0806
(166-168)

BROOKLYN v
1 šeimos limestone, 10 rūmų namas. 
Rezidencijinis, gerose sąlygvsee, pui
kiausia transportacija, arW visko, 
arti Prospect Park. Galimas užimti 
į 60 dienų, automatiškas gas heat. 
Prašo $16,900.

Tel. II Y. 9-1939
(165-168)

OPERATORES

i Rochester?,
Jis buvo 
atlanky-

Virginia
gražius

■ daug kitų Įdomybių.

Al ir marti 
Rochesteri’o

tu
491. 

ir be 
balsų. J 
taipgi i 

Įstaigą
firmos
valdinę
kurie irgi pa

valdinė Įstaiga

Padidina bausme už •VV I • • •iššaukimą gaisragesiy
New York o Miesto Taryba 

vienbalsiai priėmė brooklynie- 
čio Sharkey pasiūlymą aštriau 
bausti 
kimą 
bausti 
Įėjimo 
Pagal 
bausti
ir $100

iBilių dar turės užgirti ma-j tos — sako jų atstovai, 
joras ir budžeto taryba. TikL 
masi, kad jie užgirs. Prie be
reikalingų) pašaukimų nese
niai 3 gaisragesiai tapo už
mušti ir 11 sužeisti, neskai
tant. tuomi' padidėjusio pavo
jaus ten, kur tuo laiku ištik
tų gaisras.

4 vyrukus teis 
kaip žmogžudžius

j au
ka n-

Majoras Wagner paskyrė 
nauju magistratu teisėju len
ką Walter J. Bayer, advokatą.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.10
Pusgalionis $2.00

gali

Brooklyne suimtieji 4 
namečiai vyrukai kaip 
kintojai žmonių būsią teisiami 
kaip žmogžudžiai. Jie sulai
kyti kalėjime be kaucijos.

Apklausinėjimas giminių ir 
kitų asmenų tęsėsi trejetą die
nų. Iš karto buvo skelbiama, 
kad i klausinėjimą stos ir pa
tys kaltinamieji, tačiau nesto
jo. Taip jiems patarę jų tėvų 
samdyti advokatai.

VINCAS SODAITIS

ĮrengtąUžlaiko Puikiai

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

. Telephone: EVergreen 4-8174

3—BAY
Gas Station, Complete 

Žemutiniame Westchester 
$25,000

Pinigais arba Išmokėjimais 
Sutaisome

Tel. PElham 8-9712
(167-173)

Prie lovų aptiesalų, Firankų setų. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 

puikios darbo sąlygos.

4 šelmy Mūrinis Namas 
Brooklyn

Arlington Section — 95 Wyona St.
Moderninis. Aliejaus šiluma. Pato
gu į viską. Prieinama kaina.

Savininkas — HY. 8-2610 
(165-169)

Tel. MU. 4-0042

MOTERIŠKE

(167-169)

MALE and FEMALE

Smagiai atostogavo
Aleksandras Dei-kus, Brook- 

lyno Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo bartenderis, neseniai 
turėjo atostogas, kurias pra
leidęs labai Įdomiai.
nuvykęs 
ti sūnų.

Sūnus 
aprodė 
parkus ii
Tarpe kitko, jie vizitavo pla
čiai paskubusias Kodak filmų 
gamybos Įmones.

Apžiūrėję Rochester], buvo 
patraukę toliau į vakarus, pa
matyti Niagara Falls. Taipgi 
lankėsi ir svečiavosi Kanado
je, Toronto mieste ir apylin
kėje. Deikus sugrįžo labai pa- 

I lenkintas savo atostoga ir jos 
! metu Įgytomis naujomis žinio
mis ir Įspūdžiais.

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

TONY’S
=^*2? UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Sąvininkas

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.

Receptų Specialistą!:

EDWIN LANE, PK G.
TeL BV. 7-6238

OPERATORIAI

Patyrę ant Singer Mašinos 
Gera mokestis, nuolatinis darbas.

HOLLY FROCKS
571 Carroll St., Brooklyn 

(4th Ave. lokalu iki Union St. stot.)
, (163-169)

Geriems krikščioniškiems namams, 
kaipo draugė senyvai moteriškei, 
gyvenimas vietoje ar kitur.

Tel. IV. 3-6137

VIŠTŲ FARMA 
SUFFOLK

3 vištinyčios, vieta dėl 1000 broi
lers ar 400 dedančiom vištom. Gali
ma ir padidinti vietą. Neseniai iš- 
dekoruota; 2 miegrūmiai, puikus na
mas, gražiai apaugtas žaliumynais; 
vaisinių medžių; Už 
Viskas įtaisyta dėl 
Kaina $16,500. $6000 
DEer Park 2-7658.

akrų žemės, 
ekstra jeigu, 
rankpinigų.—

(167-169)

(167-170)

PORA NAMŲ APTARNAVIMUI
Vyras pataisymams, viduramžiai, 

patyrę prie dviejų šeimų namo ge
ram tokio namo apžiūrėjimui, at- 
sakomingas asmuo, su paliudijimais. 
Gali susitvarkyti šio darbo atlikimui 
j keletą valandų dienoje, savo liue
su laiku ir turėsite 2 rūmų apart- 
mentą. Vienu aukštu į viršų, šauki
te bile laiku.
BE. 6-1485 tarp 9 A. M. ir 1 P. M.

(166-172)

NAMŲ DARBININKES

Motinos pagelbininkės, auklės, drau
gės. Reikalinga visękių namų dar
bininkių tuojaus stojimui į darbą.

' ( . LYNN AGENCY .
2067 Broadway, N. Y. C.

((tarp 71 Ir 72 Sts.)
(167-168)

ASTORIA
Gerai statytas, attached mūrinis, 2 
Šeimų namas. 11 Rūmų, (vienas du
plex apartmentas), Garu šildomas, 
daug ekstra įrengimų. Gražus už
pakalinis kiemas. Arti, mokyklų, 
krautuvių, transportacijos/ ir .Astoria 
parko. Tikrai gražus narnai— par
duoda prieinamai, šaukite savinin
ką.

Tel. AS. 8-9372
(167-173)

REIKALINGI
PLAUKŲ GARBINIUOTOJAI

Vyrai ir Moteriškes. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas, air conditioned 

dirbtuvė.
ADOLPH’S

32-18 Broadway, Astoria
(167-168)

NAMŲ APTARNAUTOJA — . 
VIDURAMŽE

Virėja ir prižiūrėtoja 3 vaikų. 2 mo
kyklos amžiaus: 4-6-7 metų. Gražūs, 
komfortiški namai, būti draugė vai
kams, 5 rūmų namas. Graži vieta, 
guolis ant vietos. Šaukite nuo 1 
4 P. M. Nepriešingi moteriškei 
pinčiai vieną ar du vaikus.

Smithtown 2-2799 R.
(168-170)

FOR SALE

iki 
tu-

PARSIDUODA FORDAS 1954
Taip kaip naujas, Crestline Conver
tible, Fordomatic, radio, šiluma, di
rectional signal — tinted glass, rear 
antena, white wall tires, chrome 
wheel covers, chrome door strips, 
sideview mirror. Mažai įvažiuotas 
Reikia pinigų, turi parduoti greit.,

4760 Broadway, N. Y.C.
Tel. LO.* 9-9540

(167-17/

ži-

NAMŲ TVARKYTOJA
Reikalinga namų tvarkytoja, prižiū
rėjimui 4 vaikų del biznierių poros. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
guolis vietoje, veltui apartmentas 
del poros. Gali kreiptis vienas as
muo ar pora. Viena, kuri užintere- 
suota vaikais ir gerai juos prižiūrė
tų. Šaukite bile laiku.

SO. 8-6287 —REC. 2-0418
(168-174)

INSTRUMENT 
MODELMAKER 

15—20 metų Patyriam) 
su miniatures bearings, su pilnu
nojimu viso rūšies mašinerijos. Pa
geidaujama su kiek nors patyrimo 
prie sheet metai. 

Gera mokestis, Auganti 
Organizacija 

Pasimatymas tik pagal sutartį 
Telefonuokite: YE. 2-4600, Ext: 210 

(168-170)

Pradėjo tarnybą dar 
250 naują policisty

Majoras Wagner is kal- 
b ė j o policijos departmen- 
to apeigose pažym ėjimui 
išleidimo veiklion tarnybon 
250 naujų policistų. Jisai 
sakė, jog jis ir policijos 
komisijonierius Adams su ki
tais valdininkais stengsis pa
statyti tarnybon vis daugiau 
ir daugiau policijos.

Majoras pakartojo savo pa
žadą stengtis policistų padėtį 
gerinti. Sakė, kad artimiau
siu laiku stengsis duoti poli- 
cistams priedą įsigijimui 
formų.

Susirinkimas

uni-

RICHMOND HILL, N. Y.
L.D.S, 13-tos kuopos susirinkimas 

Įvyks ketvirtadienį, rugsėjo (Sept.) 
2 d., prasidės 8 vai. vakare, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, ir kurių duoklės neuž
mokėtos, malonėkite užsimokėti.

Komitetas.

OPERATORES
Patyrusios prie paprasto siuvimo. 

Nuolat. Darbas sekcijinis-savaitinis. 
Moderniška šviesi dirbtuvė. Muzika.

VOGUE
40-20 22nd St., Long

Arti Queens Plaza

NAMAS PARDAVIMUI
5 rūmai, fornišiuotas skiepas v* 
derninis, 4 metų senumo, arti Kip 
Highway, mokyklų, bažnyčių, kP- 
tuvių. Su nuolaida $5,700. Naujalš- 
dekoruotas, gatavai užėmimui. 3 
miegrūmiai, porčiai 100 fronte ,65 
užpakalyje. Pakankamai žemės pr* 
darymui ant 2 šeimų. IV. 8-6Ų.
Geras pirkinys. Taipgi pagei$ja- 
mas kambarys išnuomavimui, i'pas 
puikią moteriškę. Labai patogifrna- 
mai.

(16/174)

HELP WANTED-MAE
Island City 
stoties.

(168-170)

Nušovė gembleriuką
Brooklyne atrastas nušau

tas sėdintis savo automobiliu- 
je Jerry Rega, 36 metų. Jį 
rado prie Sackman ir Herki
mer Sts., Brownsvilleje, su
kniubusį prie rato. Nudėtas 
iš užpakalio, su dviemis šū
viais galvon.

Jo brolis Frank, savininkas 
užeigos prie 105 Avenue U, 
tyrinėtojams sakė, kad bro
lis išeidamas iš jo užeigos pu
siaunaktį sakęs, jog jis turįs 
“deitą” sui pora vyrų,, atro
dančių “dideliais.” Už 
dos atrado jį mirusį.

valan-

turėjo 
gemb- 

pinigų skolinimo 
tų pinigų esąs tu- 
susikirtimų. Tas 
pamate ir jo mir-

Sakoma, kad Rega 
ryšių su gembleriais ir 
lerystoms 
raketų. Dėl 
įėjęs daug 
galėję būti 
ties.

KALVIS 
Nuolatinis darbas. Turi lokėti 

kalbėt angliškai ar vokiškai 
AUGUST BELLON, IN*. 

72-11 Amstel Blvd., 
Rockaway Beach 

BElIe Harbor 5-0644 
($7-169)

MEDŽIO DARBININKAI 
Furniture-mašinų operatoriai ir sta- 
lioriai prie kostumerskų rakandų. 
Nuolatinis darbas, geros dsrbo są
lygos. Kreipkitės:

80-28 Starr Ave. (8 flat) 
Long Island City I 
Tel. ST. 4-5400

C 57-169)

FLOOR LAYERS

(unijistai)
Kreipkitės:

ERICKSON FLOORING CO.

Tel. FL. 8-2907
(167-169)

ELECTRICIANS
Romex ir Bx Wiring j 

Kreipkitės: 3:30 — 5 P.
TuriTuri kalbėti Angliškai^ 

NORTH SHORE ELECWKC
CORP.

Turnpike, Mineola, L. I,
(167-169)

525 Jericho

6 pusi.—Laisvi (Liberty)-šeštad., Rugp. (Aug.) 28, 1954




