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KRISLAI
A. Metelionio knyga.
Nori matyti daugiau straz 

dų.
Jų suvažiavimas.
Kalbant apie gyventojus.

Rašo R. Miz.ara

Antanas Mctelionis yra pa
siryžus savo lėšomis išleisti 
knygoje savo raštus. -Jis. kaip 
žinoma, yra laisvamanis. Jo 
raštai. pagristi istoriniai- 
moksliniais faktais, atsklei
džia religines “paslaptis” ir 
rodo žmonėms, kodėl jie turė
tu būti be prietaru, laisvai 
galvoti ir gyventi.

Knyga jau ruošiama spau
dai. Ji turės apie pustrečio 
šimto puslapiu.

Autorius norėtą, kad žmo
nės užsisakytų jo knygą iš 
anksto.— knygą, kurios kaina 
bus $1. Prenumeratorių var
dai ir pavardės bus išspaus
dinti knygos gale.

Ką sakote?

Keleivis skelbia, būk “'lan
gelis komunistų jau pasiūlė 
duoti vyriausybei informacijų 
apie partijos organizaciją ir 
veiklą.”

Keleivio redaktoriai laukia 
daugiau strazdų. budenzų, 
na, ir Mbelnai, naujų šnipų, is- 
daųjk'ą.

Matysime, kiek jie ją susi
lauks.

Neseniai Brooklyne Įvyko 
“Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos 27-sis suva
žiavimas.”

Kiek ši sąjunga turi narių, 
kiek turi kuopų, nepasakoma. 
Matyt, ji laikosi “kaip ant 
vištos kojos.”

Suvažiavimas neišrinka J. 
Buivydo sąjungos vadovu-se- 
k rotoriumi.

Keleivis primena dar ir tą:
“Labai domėjosi suvažiavi

mas mūsų santykiais su kito
mis lietuvių srovėmis ir tų or
ganizacijų veikla, kuriose ten
ka kartu dirbti... Socialdemo
kratai nuoširdžiai dirbo ir 
dirbs Lietuvos laisvinimo dar
bą*’ bendrai su kitomis srovė
mis, kurios siekia laisvos Lie
tuvos...”

• Kiekvienam aišku, su ko
kiomis srovėmis social demo
kratai dirba: su fašistais-tau- 
tinif^kais, su klerikalais. Na, 
o kokios “laisvos Lietuvos” 
pastarieji nori, k i e k vienam ži
noma.

Vėliausiais duomenimis, da
bartinis Indijos gyventojų 
skaičius yra “76,750,000.

Bėgyje pastarųjų trejų mo
tų Indijos gyventojų prieaug
lis buvo 11,000,000.

Taigi Indija — milžiniška 
šalis!

Bet ji mažesnė už Kiniją, 
kuri turi apie 600,000,000 gy
ventojų !

Anglė moteris, Mrs. Mary 
Beatrice-Bol f rage, pagal i a u 
bus išdeportuota Į Angliją.

Justi jos departmontas dėjo 
pastangų, kad ši moteris liu
dytų prieš savo buvusįjį vyrą, 
Cdtfric Belfrage, savaitraščio 
“National Guardian” roelak- 
torjj|į' bet ji atsisakė išdavike 
būti ir reikalavo, kad ją juo 
greičiau išdeportuotų.

Tuo pačiu kartu Cedric 
Belfrage veda teisminę kovą 
prieš ryžimąsi jį išdoportuoti 
J Angliją,
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TNuvyks ir Londonan 
nelankys Paryžiaus

i SmMcCartllSII Moo liaudies parlamenle: 

swsdootas rinkiniuose! Kinija taps galing
Washingtonas. — Pirmi

niu rinkimu rezultatai viso- 4. »•
je šalyje čia skaitomi ne
menku smūgiu Eisenhowe- 
rio republikoninei adminis
tracijai bendrai ir McCar- 
thy’io sparnui ypatingai.

Aiškiausias smūgis, nuro
doma, McCarthy’iui buvo Į 
duotas Wisconsine. Prie to 
pridedant Maine rinkimų 
rezultatus, bendras vaiz
das, sakoma čia, visai ne
viltingas republikonams.

Suffolk apskrities (NY) 
pirminiuose ri n k i m u o s c 
kandidatas i Kongreso at
stovų butą S tu y ve san t 
Wainwright lengvai sumu
šė kandidatą Wm. Shead,

“Szabad Nep” primena, kad 
liaudies frontas svarbus

Budapeštas. — Vengrijos 
komunistų laikraštis “Sza- 

j had Nep” primena komu- 
! nistams, kad jie daugiau 
i dėmesio t u r ė t ų kreipti į 
bendradarbiavimą su kito
mis liaudiškomis jėgomis, 

, kad jie rimčiau darbuotųsi 
' už liaudies frontą. €

“Szabad Nep” taipgi Įspė
ja, kad joks planavimas, ne- 

: žiūrint koks grandioziškas, 
j padarytas iš viršaus, negali 
I atsiekti savo tikslo, jei ne- 
i sirūpinama susisiekti su 
i žmonėmis, sužinoti vietines 
sąlygas ir užtikrinti, kad 
kas planuojama pravesti, 
gali būti atlikta gyvenime.

’ Gražino darban, išmetė, 
ir grąžino po išmetimo

Washingtonas. — Armija 
grąžino į darbą dar vieną 

i Monmouth labora t o r i j o s 
i techniką? tūlą Allan G. 
I Weisner Į. Tai jau aštuntas 
iš eilės Monmoutho tar- 
riautojas, kuris anksčiau, po 
McCarthy’io skundų, buvo 

! buvo paleistas iš darbo, bet 
! paskui grąžintas kaip ne- 
i kaltas.

Kiekviename atsitikime 
armija surado, kad Mc
Carthy’io iškelti kaltinimai 
yra nepagrįsti.

Monmouth yra armijos 
radaro išdirbinio ir ekspe
rimentavimo centras.

Weisneris buvo paleistas 
iš darbo 1952-ru metu ba- C c
landžio 17. Tų pačių metų 
rugsėjo 12 jis buvo grąžin
tas tarnybon. 1953 metų 
spalio 20, jis vėl buvo pa
šalintas, neaiškinant jam 
kaltinimo. Lapkričio 19 d. 
jam buvo pranešta, kad jis 
gali grįžti darban, bet vie
ną dieną vėliau jis vėl bu
vo pašalintas.

Weisneris turi viltį, kad 
šiuo kartu jis galės dirbti 
ir nebus vėl išmestas,

thy’io rėmėjas. New Hamp-
shire McCarthy’io rėmėjas 
Wesley Powell pralaimėjo 
prieš Norris Cottoną, Mc
Carthy’io kritiką.

Colorado demokratų pir
miniuose rinkimuose nau- 
jadalybininkas John Caroll 
laimėjo prieš konservatorių 
Newtona kaip kandidatas į 
atstovų butą.

New Yorko mieste 
Queens apskrityje demo
kratiniuose pi r m i n i u o s e 
rinkimuose sunkus smūgis 
suduotas Roe. mašinai, Far
ley" rėmėjai, kuri visą laiką 
kovojo prieš naujadalyhi
pius demokratus.

Wisconsine:

Su Joe pralaimi, 
be jo jie laimi

Milwaukee. — Nominaci- 
niai rinkimai Wiscon s i n o 
valstijoje parodė, kad sena
toriaus McCarthy’io įtaka 
ir prestižas yra žymiai nu
kritę. Tie kandidatai, ku
rie jam draugingi, buvo 
sunkiai sumušti, o prieš jį 
stojusieji išėjo laimėtojais.

Fred Zimmermanas, Wis- 
consino valstijos sekreto
rius jau dešimtą terminą, 
negavo savo republikonų 
partijos indorsavimo, nes 
buvo žinomas kaip McCar
thy’io priešas. Vietoje to, 
republikonai nominavo Mc
Carthy’io rėmėją Larkiną. 
Bet balsuotojai atmetė ofi
cialų partijos nominavimą, 
davė Larkinui tik 125,562 
balsus, Zimmermanui 174,- 
577.

Sauk apskrityje republi- 
konas prokuroras Harlan 
Kelley buvo geras McCar
thy’io draugas? Jis darė 
viską jo galioje, kad truk
dyti Joe-Must-Go organiza
cijai. Bet kuomet laikas 
atėjo nominaciniams rinki
mams, prokuroras Kelley 
gavo 1,479 balsus, o prieš 
jį kandidatuojantis advo
katas James R. Seering, 
McCarthy’io priešininkas, 
4,493 balsus.

Tito lankys Indiją, Burma
Londonas. — Jugoslavijos 

prezidentas maršalas Tito 
gavo kvietimus apsilankyti 
Indijoje ir Burmoje. Nors 
jo vykimo datos dar nenu
statytos, bet jau žinoma, 
kad jis kvietimą priėmė.ir į 
tas šalis vyks.

Tito, kaip yra žinoma, 
norėtų aplankyti ir Indone
ziją, bet iki šiol negavo 
kvietimo. Du metai atgal 
buvo pranešta, kad jis da
vė kinams suprasti, kad 
mielai apsilankytų, jei bū
tų kviestas. Ar jis iki šiol 
to pageidauja, nežinoma^

&

i socialistine šalimi
Pekingas. — Pirmininkas 

Mao kalbėjo visos Kinijos 
naujai išrinktame liaudies 
seime, kurį sudaro deputa
tai iš pačios Kinijos Man- 
džiurijos, Mongolijos i)1 Ti- 

1 be to.
Naujas parlamentas, pir

mas rinktas po revoliucijos, 
pradėjo savo posėdžius 
Manšu dinastijos rūmų taip 
vadinamoje Slibinų salėje.

(Iki šiol Kinijoje veikė 
tik patariamoji asamblėja, 
kuria sudarė įvairiu liau-
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dies organizacijų ir grupių 
atstovai.)

Mao Tse-tungas savo is
torinėje prakalboje sakė, 
kad Kinija, 600 milijonų 
gyventojų šalis, dabar pra
dės statyti galingą socialis
tinę valstybę. Kaipo pama
tas tai statybai, sakė jis, 
bus industrializacija. Jis

Gynęs Robertą Oppenbeimeri 
komisijos narys pasitraukė

Denver.—Prezidentas Ei- 
senhoweris priėmė rezigna
ciją Atominės En e r g i j o s 
Komisijos (AEC) nario 
daktaro Henry D e W o 1 f 
Smyth. Smyth buvo vie
nintelis tos komisijos na
rys, kuris savu laiku už
stojo profesorių Oppenhei- 
merį, ir sakė, kad jis netu
ri būti pašalintas nuo slap
to atominio tyrinėjimo.

Jis tada sakė, kad Oppen- 
heimeris turi likti valdžios 
tarnyboje. Kiti keturi ko
misijos nariai pareiškė, kad 
O p p e n h e i m e ris, pirmas 
Amerikos atom-fizikas, yra 
“saugumo rizika.”

ORAS.—Giedra, šilčiau.

Premjeras Jošida rugsėjo 
pabaigoj atvyks Amerikon

Washinngtonas. — Japo
nijos premjeras Jošida šio 
mėnesio 29 dieną atvyks 
Amerikon ir čia pabus dau
giau negu savaitę. Po to jis 
išvyks į Kanadą, Francūzi- 
ją, Vakarų Vokietiją, Ita
liją, Vatikaną ir Britaniją.

Jošida buvo planavęs pa
daryti savo kelionę dar pa
vasarį, bet skandalas jo ka
binete apie papirkinėjimus 
kelionę sulaikė.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos parlamentas rytoj 
(penktadienį) pradės svars
tyti Otto Johno perėjimo į 
rytus reikalą.

Paryžius. — Kviečių der
lius nepaprastai geras šiais 
metais Francūzijoje, — 11,- 
023,000 tonų, tai yra, 154,- 
322 tonai daugiau, negu re
kordiniais 1938 metais.

pastebėjo, kad savo sieki
muose socialistinė Kinija 
mokinsis daug iš broliškos 
Tarybų Sąjungos.

Tarp kito jis sakė:
“Mūsų bendras tikslas 

yra sujungti visos šalies 
liaudį; laimėti visų priete- 
lių ir tautų paramą; statyti 
galingą socialistinę valsty
bę; ir pasižadėti ginti tai
ką tarp tautų ir stumti pir
myn žmonijos pažangą.”

Kalbėdamas apie komu
nistų rolę Mao sakė:

“Mūsų galybės kamienas 
yra Komunistų Partija. Te
oretinis pamatas, kuris ro
do kryptį mūsų galvojimui, 
yra marksizmo - leninizmo 
idėjos.”

Kinijos liaudies parlamen
tas dabar patvirtins naują 
konstituciją ir išrinks val
džia, v

Republikonai ne partija, o 
peštynių klubas, sako Adlai

Cincinnati. — Adlai Ste- 
vensonas sako, kad republi- 

: konai nėra partija, bet peš
tynių apimta grupė, kuri 
tarpusavyje negali susikal
bėti. Jis taipgi sakė, kad 
žmonėms nusibodo ra gauti 
republikonišką patiekalą, 
kuris susideda “iš lygių 
porcijų gerumo, nesąmonių 
ir piktybių.”

Prezidentas Eisenhowe- 
ris, sakė Stevenson as, sako 
“pamokslėlius,” tuo tarpu, 
kai jo padėjėjai atlieka re
alistiškesni ir ne taip jau 
gražų darbą.

Stevensonas dar kaltino 
republikonus, kad jie ven
gia diskusuoti tikrus klau
simus ir bando palaikyti 
politinį orą “dulkių pilną.”

Argentina davė prieglaudą,- 
bet aprėžė politines teises

Buenos Aires.—Dar pen
ki orlaiviai, pilni pažangie
čių tremtiniu iš Guatema- 
los, atvyko Argentinon. Tai 
tie guatemaliečiai, kurie 
tuoj po fašistinio pervers
mo rado prieglaudą Argen
tinos ambasadoje Guatema- 
los Mieste.

Argentina dabar davė 
šiems guatemaliečiams tei
sę apsigyventi, bet Perono 
valdžia aprėžė jų teises: 
jie buvo įspėti nevesti poli
tinio veikimo, nekritikuoti 
Argentinos valdžios ir tt.

Kairas. — Irako diktato
rius generolas Nuri el-Said 
atvyko į Egiptą ir konfe- 
ruoja su Egipto premjeru 
Nasseriu. ’ Bus tariamasi 
per tris dienas.

Paryžius. — Visa Fran 
cūzijos spauda reiškia savo 
nepasitenkinimą ir susirū
pinimą dėl paskutinio Dul- 
leso žingsnio. Dulles nulė
kė i Bonna, kur tariasi su 
Adenaueriu. Jis taipgi vyks 
į Londoną, o paskui į Ro
mą, bet neaplankys Pary
žiaus.

Tai skaitoma -tiksliu Dul- 
leso noru parodyti, kad jis 
ignoruoja Prancūziją, kad 
jis yra pasirengęs privesti 
orio Vakarų Vokietijos gin
klavimo, nežiūrint, kaip į 
tai neatsineštų Prancūzija.

Unijos vadas sako:

Plieno centru
c.

nedarbas didėjao
40 G darbininkų visai be 
darbo arba dirba dalinai

Clevelandas. — U nite d 
Steelworkers suvažiavime 
čia tos unijos prezidentas 
McDonaldas pareiškė, kad 
krize yra sunkiai palietusi 
olieno darbininkus, ir ne
darbas toje pramonėje vis 
didėja. Net 40G plieno dar
bininku visai nedirba arba 
dirba dalinai. 220,000 yra 
pilni bedarbiai,Wo 180,000 
dirba dalinai, tilcviena-kita 
dieną savaitėje.

Plieno darbininku vadas 
sakė:

“Mes bandėme sakyti 
žmonėms prieš rinkimus, 
kad taip atsitiks, bet jie 
mūsų neklausė.”

McDonaldas dar iškėlė. 
Allegheny apskrityje, kas 
reiškia, Pittsburgho apylin
kėje, 150,000 šeimynų ran
dasi tokioje sunkioje padė
tyje, kad valdžia joms tu
rėtų duoti pagalbą iš savo 
maisto sandėlių.

150,000 šeimų reiškia 600,- 
000 gyventojų, — trečdalis 
viso gyventojų skaičiaus.

Detroite, sakė McDonal
das, randasi 25,000,000 fa
brikų kvadratinių pėdų, kur 
joks ratas nesisuka, kur vi
sos mašinos nutilusios.

Pulkininkas verkė teisine
■ Fort Sheridan, Ill.—Pul

kininkas Harry Flemingas, 
kuris yra karo teismo tei
siamas kaip kolaboravęs su 
kinais komunistais, subliūš
ko teisme ir verkė garsiai.

Pulk. Flemingas būdamas 
belaisviu Korėjoje skaitė 
komunistinio t u r i n i o pa
skaitas kitiems belaisviams, 
kalbėjo per Py o n g y a n g o 
radiją ir tt. Prieš tuos kal
tinimus Flemingas ginasi 
sakydamas, kad kinai-korė- 
jiečiai jį palaužė, ir jis to
dėl neatsakomingas už tuos 
darbus. Jis verkė vaizduo
damas, kokiose sunkiose są
lygose jis belaisvėje buvęs. 
Anksčiau jis tam pačiam 
teismui tvirtino, kad belais
viai buvo traktuoti gerai.

Prieš išvykdamas iš Wa- 
<hingtono, Dulles paliko pa
reiškimą, kuris vėliau buvo 
perduotas viešumai. Pareiš
kime Dulles sako:

“Aš vykstu į Europą dėl 
problemos, kuri susidarė, 
kuomet francūzai nepatvir
tino sutarčių, kurios būtų 
davusios Vokietijai suvere
numą ir būtų ją įjungusios 
į Europos Apsaugos Ben
druomenę.”

Ir šis pareiškimas skai
tomas Dulleso bandymu 
kaltinti Francūziją už visus 
nepasisekimus.

Dulles planuoja atvykti 
Londonan jau žinodamas 
detališkai, ką turi omenyje 
Adenaueris, Vakari) Vokie
tijos kancleris. Jis Londo
ne konferuos su Churchillu 
ir Edenu, kuris tuo laiku 
jau bus atvykęs iš Pary
žiaus.

Edenas tuo tarpu lankėsi 
Paryžiuje, kur bandė įti
kinti Mendes-France, kad 

■ Vakarų Vokietija turėtų 
būti įtraukta į NATO.

(New Yorko “Times” ko
respondentas Paryžiuje 
Lansing Warren sako, kad 
Francūzija nelinkusi sutik
ti su Vokietijos įtraukimu į 
NATO Briuselio pakto pra
plėtimo pavidale.)

Australu darbiečiij vadas 
pasmerkia raudonbaubizmą

Sidney.—Australijos Dar
bo Partijos vadas ir bu
vęs premjeras Dr. Her
bert Evatt pareiškė, kad 
torių valdžia išgalvoja vi
sokias bylas prieš nesamus 
šnipus, kad pasidaryti sau 
politinio kapitalo.

Dabartinė konservatyvė 
valdžia yra išputusi bylą 
prieš buv. tarybinį pasiun
tinybės tarnautoją Petrovą, 
kuris sakosi vadovavęs šni
pinėjimo tinklui. Valdžia 
bando įvelti kai kuriuos 
darbiečius, ir Evattas sako, 
kad visas reikalas įtarti
nai fabrikuotas, kad padėti 
Menzies valdžiai laimėti 
rinkimus.

Kaip beraščiai balsuoja
Winnipeg (Kanada). — 

Grįžęs iš Indijos anglikonų 
misijonierius Koshy pasa
koja, kaip beraščiai ten bal
suoja. Balsuojantieji už 
Kongreso partiją įmeta sa
vo balsus į geltoną dėžę, už 
socialistus į ružavą, už ko
munistus i raudona. € <

Montrealis. — Vaikų pa
ralyžiaus (polio) epidemija 
prasidėjo Kvebeko provin
cijos šiaurrytinėje indus
trinėje dalyje. Jau apsir
go 200 vaikų. Valdžios svei
katos organai imasi žings
nių epidemiją sulaikyti.
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NAUJA KONSTITUCIJA KINIJAI
ŠIOMIS DIENOMIS PEKINGE, Kinijos Liaudies 

Respublikos sostinėje, pradeda savo darbus pirmasis Ki
nijos Liaudies Respublikos Kongresas.

Kongresą sudaro apie 12,225 deputatai. Kiekvienas 
deputatas atstovauja 800 tūkstančių gyventojų, su ta, 
beje, išimtimi, kad didmiesčiuose, kurie turi nemažiau 
500,000 gyventojų, atstovybė yra tirštesnė: vienas de
putatas atstovauja 100,000 gyventojų.

Tai milžiniškas kongresas ir prieš jį stovi didžiuliai 
Tai, beje,’pirmas toks Kinijos istorijoje Kon-darbai, 

gresas.
Ką gi jis veiks?
Šis kongresas priims kraštui konstituciją. Konsti

tucijai projektas jau pagamintas ir jis bus pasiūlytas 
šitai Įstaigai aptarti, taisyti ir priimti.

Kitais žodžiais: šis kongresas padės Kinijai politinį 
pagrindą, kaip ji turės valdytis.

Konstitucijos projekte yra 106 skyriai. Projektas 
siūlo, kad būtų įkurtas “pastovusis komitetas” (lyg ir 
parlamentas), kuris pridabos Valstybės Tarybą (val
džią), kurią sudarys premjeras, vice-premjeras ir kabi
neto nariai-ministrai. Tasai “pastovusis komitetas” (o 
gal kitaip bus pavadintas) skirs diplomatus, užgirs įvai
rias sutartis su kitomis valstybėmis, aiškins įstatymus 
ir tt.

Naujoji konstitucija pripažįsta lygias teises visoms 
Kinijoje gyvenančioms tautoms, bus jos didelės ar ma
žos. Ji garantuoja piliečiams laisvę, teisę į darbą ir tei
sę į mokslą.

Konstitucija suteikia kiekvienam Kinijos gyvento
jui, sulaukusiam 18 metų amžiaus, teisę balsuoti, teisę 
būti išrinktam į bet kokią valdinę vietą. Moterims su
teikiamos lygios, pilnos teisės, kaip vyrams.

Kaip matome, šis kongresas atliks didžiulius darbus 
ir tai dar labiau sutvirtins naująją Kiniją.

Paukščių kelionių senovės padavimai
plačiai vienu ar kitu laiku 
šiauriniuose kraštuose bu
vo, kad kregždės neišskren
da į pietus, bet miega per 
žiemą panašiai kaip lokiai, 
hibernuoja. Kodėl tas pa
davimas paplito kaip tik 
apie kregždes, nežinja.

Labai paplitusi legenda 
buvo, ir dar tikima kai ku
riuose kraštuose valstie
čiuose, ypatingai Balkanuo
se, kad mažiukai paukšte
liai keliauja į tolimus' kraš
tus, taip, bet ne savo jėga, 
o geradarių gandrų pade
dami. Esą, gandrai jiems 
leidžia nutūpti ant savo nu
garų, ir tie lyg kokie di-j 
džiuliai transportiniai lėk
tuvai juos neša.

Albanijoje tos 
gendos variacija 
paukštelius neša 
drai, o arai.

pa-

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

KO KINAI NORI?
KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS kariai pra

dėjo bombarduoti tvirtumas, kurias Čiang Kai-šeko kli
ka pastate Quemoy saloje. Tie bombardavimai kai ka
da yra dažnesni, kai kada retesni, bet jie tęsiasi jau 

* per virš savaitę laiko.
Kai kurie komentatoriai ir rašytojai pas mus stato 

tokį klausimą: ko kinai nori pasiekti Quemoy saloje? 
Atsakymų yra eilė. Vieni sako, būk kinai norį pagąs
dinti čiang kai-šekininkus. Kiti sako: kinai norį pa
matyti, ką darys Amerika, kurios laivynas saugoja For- 
mozos salą. Treti dar kitokių “aiškinimų” turi.

Mums gi rodosi, kad kinai nori visai paprasto da
lyko: jie nori čiang kai-šekininkus iš Quemoy salos iš
mušti ir tą salą paimti ir valdyti.

Quemoy sala yra tik penkių - septynių mylių at
stume nuo Kini jos sausžemio. Iš tos salos čiang kai-šeki- 
ninkų klika ryžtasi daryti visokias provokacijas Kinijos 
liaudžiai. Jeigu taip, tai argi ilgai Kinijos vyrausybė 
kęs, visa tai matydama? Anksčiau ar vėliau ji nusitars 
ir pasiims tą salą, kuri priklauso Kinijos liaudžiai, kinų 
tautai.

Ką gi, sakysime, darytų Amerikos valdžia, jei ame
rikiečių priešas, būdamas už penkių mylių nuo mūsų 
pakraščio, bandytų daryti tokias 
atlikdinėja čiang kai-šekininkai? 
priešą iš ten išmušti.

Mums atrodo, jog kaip tik to 
nijos valdžia Quemoy saloje.

Ruduo čia. Vienos paukš
čių rūšys jau išlėkė į pietus, 
kitos rengiasi lėkti. Įsta
besnis žmogus ir mieste gy
vendamas gali pastebėti 
pilkšvoje rudeninėje
dangėje tuos paukščių bū
rius.

Mokslininkai iki šios 
nos dar nėra atsakę į dau
gybę įdomių klausimų kas 
liečia paukščių keliones iš 
vienos klimatinės zonos i 
kitą pavasarį ir rudenį.

Kai kurie paukščiai pa- 
t daro ilgas keliones, į 
į kurias net sunku tikėti. 
! Vienok, moksliškai įrodyta, 
. kad jie. tas keliones atlieka. 
Pavyzdžiui, kelios paukščių 

i rūšys atlieka rudenį kelio
nę iš Aliaskos į Naująją 
Zelandiją, perskrendant vi
są Ramųjį vandenyną, ko
kią 7,800 mylių kelionę. Tie
sa, jie sustoja Havajuose 
ir kartais kitose salose, bet 
visvien atlikti tokią milži
nišką kelionę (sustojimai 
ne ilgi) yra didžiulis daly
kas, ir mokslininkai stebisi, 
kaip mažučio paukštelio or
ganizmas tai gali atlikti.

Lietuvos gandrai žiemą 
dažnai praleidžia Egipte^ 
Tai ir nemenka kelionė, o 
gandras tai jau didelis 
paukštis, tai dėl to tenka 
mažiau stebėtis. Kai kurie 
paukščiai lieka žiemoti to
se pačiose vietose, kaip tai 
genys, varna ir mums ge
rai žinomi žvirbliai. Bet 
apie šimtas paukščių rūšių 
kas rudenį palieka Kanadą 
ir Jungtines Valstybes ii’ 

! išskrenda į Centrinę ir Pie- 
[ tinę Ameriką.

Mokslininkai savęs klau
sia:

i Kur paukščiai ima tiek

die-

Kaip jie nepraranda ko

Kokiu būdu jie suvokia 
beveik tą pačią datą iš
skristi kiekvienais metais?

Daug tyrinėta, į daug 
klausimų atsakyta, bet į 
dar daugiau neatsakyta, 
Paukščiai išskrenda maž
daug tuo pačiu metų laiku, 
nežiūrint, koks būtu oras. 
Mokslininkai atmetė teori
jas, kad paukščiai skridimo 
laiką pasirenka pagal die
nos ilgį, kad jie pasirenka 
pagal oro pakaitas. Jie su
rado, kad koks nebūtų oras, 
jie išskrenda beveik tą pa
čią datą, o kaslink dienos 
ilgio, jie tuo pačiu laiku ap
leidžia tropikus pavasarį, 
nors tuo laiku dienos ilgis 
ten beveik pastovus.

Tad, prieita išvados, kad 
jie išskrenda pagal jauslę, 
kuri paremta ant jų kiauši-; 
nių dėjimo ir vaikų perėji
mo periodų. Kitaip sakant, 
paukščiai palieka savo vie
ną vietą, kuomet jie maž
daug išaugino paukščiukus, 
lygiai kaip grįžta, kuomet 
laikas poruotis.

Kaip su krypties suradi
mu? Kai kurie paukščiai 
gali skristi per jūras šim
tus mylių ir tiesiai patai
kyti į mažiukę saliukę, ge
riau negu navigatorius su 
kompasais. Tas klausimas 
dar lieka neatsakytas.

Legendos dar senovėje
Jau gilioje senovėje žmo

nės domėjosi paukščių ke
lionėmis. Senovės egiptė- 
nai pagal paukščių ke
liones panašiai kaip pagal 

: žvaigždžių judėjimą ateitį 
? spėjo. Senovės graikų ir

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penkt., Rugsėjo (Sept.) 17, 1954 romėnų mitologija pilna

provokacijas, kokias 
Ji tuojau pasiryžtų

MR. DULLES PASKUI MR. EDENĄ
ANTHONY EDEN, bri tų užsienio reikalų minis

tras, buvo Bonnoje, buvo Romoje, buvo Paryžiuje. Vi
sur jis tarėsi su aukštaisiais tu kraštų valdžių pareigū
nais dėl Vakarų Vokietijos ginklavimo.

Smulkmenų iš Edeno žygio skubios ir greitos 
lionės neturime,—jos bus, be abejojimo, paskelbtos 
liau. Ypatingai dar nėra žinių apie Edeno misijos 
zultatus Paryžiuje.

Bet vieną dalyką jau žinome: mūsų valstybės
partmentas Edenu nepasitiki ir jo kelionė sukėlė Wa
shingtone visokių spekuliacijų.

Dėl to valstybės sekretorius 
pats aplankyti Europą ir tai jis mano padaryti labai

ke- 
vė- 
re-

de-

Mr. Dulles pasiryžo

Jo vyriausias kelionės tikslas: kaip jūo greičiau ap
ginkluoti Vakarų Vokietiją!

paukščių kelionių motyvų. 
Ypatingai senovės graikai 
domėjosi paukščių keliais.

Jie ne tik padavimus kū
rė, bet bandė a t s a k y t i į 
klausimus ir moksliškai. 
Filozofas Aristotelis sukū
rė teoriją, kad visas paukš
čių kelionių dalykas yra tik 
išmįslas, padavimas. J i s 
turėjo kitą aiškinimą: 
p a u k š č iai, kurie randasi 
Graikijoje žiemą ir vasarą, 
tai tie patys, jie tik pakei
čia savo išvaizdą! Kai jie 
išskrenda, jis sakė, tai tik 
į netolimas slaptas vietas, 
kur jų išvaizda visai pasi
keičia. ..

Dabar Aristotelio nuomo
nė, nukreipta prieš ką jis 
manė esant legenda, pati 
skamba kaip legenda, pa
davimas.

pačios le- 
yra, kad 
ne gan

iu.

Kokių keistumų kartais būna
St. Loūiso teisme buvo 

nubaustas vienas kiosko 
(laikraščių “stendo”) savi
ninkas už tokį dalyką: prie 
pat jo kiosko radosi va- 
žiuotės šviesa, ir jis dažnai, 
kad palaikyti ilgiau raudo
ną šviesą ir kad automobi
liai ilgėliau susilaikytų, 
spausdavo reguliavimo ran
kena.

Ilgiau sustoję prie pat 
šaligatvio automobiliai nu
pirkdavo daugiau jo laik-

Jos tikslas esąs “teikti 
inspiraciją narams,”— nie
ko nesakoma apie, žuvis.

Moterys su ančių snapais
Čado ežero srityje fran- 

uūzų Ekvatorinėje Afrikoje 
iki šios dienos yra moterų, 
kurios tam tikru būdu taip

DABARTINIS IZRAELIS 
IR ŽYDŲ VALSTYBE 

SENOVĖJE
Dabartinė Izraelio ((žy

dų tautos) valstybė pasi
skelbė nepriklausoma 1948 
metų gegužės 14 d. Ji ran
dasi Palestinoje,* prie Vi
duržemio jūros. Tai nedi
delė, tik 8,084 ketvirtainių 
mylių valstybė. Bendrai, 
bus tik apie trečdalis da
bartinės Lietuvos. Gyven
tojų turi virš 1,500,000, nes 
vien tarpe 1948 ir 1951 me
tų į Izraelį atvyko apsigy
venti iš kitų šalių virš 600,- 
000 žydų tautybės žmonių.

Izraelis buržuazinė res
publika. Pirmuoju prezi
dentu buvo Dr. Ch. Weiz- 
man. Izraelis laikosi Ame
rikos kapitalistų politikos, 
nes amerikiečiai kapitalis
tai suteikė jam didelių fi
nansinių paskolų, taipgi 
kas metai iš Jungtinių Vals
tijų žydų organizacijų gau
na dideles sumas pinigų 
kaip aukų.

Izraelis gamtiniai nelabai 
patogi 1 teritorija. Žmonės 
išnaikino miškus, tai daug 
yra smėlynų. Vasarą karš
čiai pasiekia apie 100 laips
nių. 'Laike lietaus — šu
tas. Vienatinė tinkama upė 
yra Jordanas, kuris išplau
kia iš Sirijos. Gelžkeliai su
daro tik virš 200 mylių il
gio, o plentai—1,500 mylių. 
Izraelis turi ir virš 30 lai-

dabartinės skaitlinės? ^Ją 
nukariavo asiriečiai, gyve
nę Tigro ir Eufrato upių 
srityje, kurie buvo pasiekę 
aukštesnės kultūros h’ jau 
mokėjo pasigaminti geležį.

Izraeliui atsimetus, Judė
jos karalystė išsilaikė iki 
586 metų pirm dabartinės 
metų skaitlinės. Ją nuka
riavo Babiliono karalius.

Taigi, Palestinoje žydų 
valstybė, pradžioje bendra 
Judėjos - Izraelio, o vėliau 
dvi atskiros valstybėlės, iš
silaikė apie tūkstantį metų 
laiko. Abidvi jos užėmė gal 
tik du kartus didesnį plotą, 
kaip dabartinis Izraelis. 
Toje gadynėje r u b e ž i a i 
griežtai nebuvo nustatyti.

Žydų valstybė padarė ne
mažą įnašą į žmonijos gy
venimą. Jau tais labais 
turėjo savo rašybą, buvo 
pastatę didelių namų i-)įpa
darė išradimų žmogaus gy
venimo pagerinimui.

Pasakos ir tikrove
Senovės žydų istorija pa

siliko kaip Senasis Testa
mentas Biblijos. Tai vai
sius žydų rašytojų sukurtų 
pasakų, kurios surištos su 
žydų tautos senovės istori
ja.

Kiekvienas kultūriškas 
žmogus supras, kaip jos yra 
nerealistinės. Kas gi tikės, 
kad Maižiui mostelėjus laz
dele prasiskleidė jūros, pa
sidarė per jas kelias, ku-

Lynchburge, Virginijoje, 
teismas nutarė, kad nedar
bo kompensaciją gaunantis 
žmogus negali tos kompen
sacijos gauti, jei jis per tą 
laiką sėdi kalėjime.

Tūlas autobuso vairuoto- 
. jas Birminghame, Anglįjo- 
j je, atsisakė vairuoti, nes 
kelios jaunos keleivės įlipo 
dėvėdamos trumpas kelnai- | 
tęs. Jis pareiškė, kad vai- ! 
ruoš tik, jeigu jos kuo nors !

Tennessee valstijoje eg
zistuoja įstatymas, kad bur
tininkai — ateities spėji- 
kai turi būti kolegiją baigę 
žmonės. Įstatymas nesako, 
koki kolegijos skyrių jie tu
ri būti baigę.

B i rm inghame, A1 abamo- 
je, išleistas įstatymas, kad 
restorano savininkas netu
ri teisės šluoti .savo įstai
gos grindų. Tai daryta šva
ros sumetimais. Kai ku
riuose kraštuose, ypatingai 
Skandinavijoje, yra įstaty
mų, kad tas pats žmogus 
negali maisto pardavinėti 
ir pinigus imti. Maisto 
krautuvėse turi rastis spe
cialus kasininkus ar kasi
ninkė.

Tolimose tundros srityse 
Sibire buvo izoliuotų vieto
vių, kuriose tik du metai 
po caro nuvertimo sužino
ta, kad įvyko šalyje revo-.

Povandeninė Kristaus 
statula prie Italijos

Prie šiaurvakarinio Itali
jos kranto 56 pėdų gilumo
je jūroje randasi didoka 8 
pėdų Kristaus statula, vaiz
duojanti jį su, iškeltomis į 
viršų rankomis. Ta statula 
šiomis savaitėmis buvo at
sargiai nuleista į vandenį ir 
narai ją pritvirtino prie 
dugno.

sidaro panašios į anties 
snapus.

Taip iki šios dienos daro 
moterys tenykštėje negrų 
Sara ir Fali gentyse. Lū
pos tempiamos sekamu bū
du :

Dar jaunai mergaitei 
abiejose lūpose padaromos 
skylės, panašiai kaip Vaka
ruose tai daroma ausyje, 
dėl auskaro. Bet vietoje 
auskaro, į lūpos skylę įde
damas toks apvalas medžio 
gabaliukas. Laipsn i š k a i, 
pusmetis po pusmečio, tie 
medžio gabalukai pakeičia
mi vis didesniais, ir kuo
met Fali ar Sara genties 
moteris yra suaugusi, jos 
lūpos yra tiek išsikišusios, 
kad yra beveik tokio dy
džio, kaip visa galva.

Kodėl moterys Čado sri
tyje tai daro? Mokslinin
kai turi kelias nuomones. 
Vieni sako, kad tose genty
se lūpų didumas skaitomas 
dideliu grožiu. Kiti moks
lininkai turi kaip tik at
virkščią aiškinimą: tos sri
ties negrės pradėjo savo lū
pas plėsti keli šimtmečiai; 1 1

j atgal, kuomet arabų pirk- 
i liai pradėjo gaudyti jaunas 
gražias negres dėl pardavi
mo haremams. Reiškia, jos 
norėjo pasidaryti kuo bjau
resnėmis, kad jų negaudy
tų.

Dar kitas aiškinimas yra, 
kad visas dalykas turi re
liginį pobūdį. Esą, tų gen
čių labai dievinama varlė, 
kuri skaitoma išminties 
simboliu. Prancūzų socio
logas Jean Paul Lebeuf sa
ko, kad pagal tų genčių 
legendas varlės dievas atne
šė pirmai moteriai išmintį 
ir jai sakė:

vų, dauguma jų nedideli, 
tik virš 100 tonų įtalpos.

Augina kviečius, miežius, Į 
kukurūzus, bulves. B e t 
svarbiausi augmenys, tai 
vaisiai — alyvos, figos, ta
bakas, daržovės ir Jordano 
paupiais ryžiai. Industrija 
dar silpna.

Žydų tautybės žmonėms 
Izraelis — tai jų senos tė
vynės istoriniai plotai. Gi 
krikščionys skaito tuos plo
tus “šventa žeme,” nes re-1 
Ilginiai padavimai a p i e Į 
Kristų surišti su Palestina. !

žydų valstybė senovėje
Apie-1 senovės žydų vals- i 

tybę ir jos “galybę” dažnai: 
girdime labai perdėtas pa
sakas. Apie 3,500 metų at- j 
gal Arabijoje žydų tauty- > 
bės žmonės gyveno genti- i 
mis -— didelėmis giminėmis. 
Kitų spaudžiami jie atsi
kraustė į Palestiną. Tai bu
vo galvijų augintojai. Jie 
dalinosi į judėjų ir izraeli
tų grupes.

Palestinos plotai jau bu
vo apgyventi .kitų tautų. 
Kaip paprastai, atėjūnai 
pasirodė galingesni ir senus 
gyventojus išnaikino arba i 
pavertė į savo vergus. ,| 

Judėjų ir izraelitų tauta 
susijungė į vieną valstybę 
apie 1,000 metų pirm krikš
čionybės, vadovystėje kara- < 
liaus Dovido. Dovidui mi- i 
rus karaliaus vietą užėmė ■

riuomi žydai sausučiai per
ėjo į kitą jūrų pusę, o vėl 
jam lazdele mostelėjus — 
jūros užliejo “kelią” ir žy
dų priešus nusk a n d i n o ? 
Kas gi tikės, kad pučiant 
žydų kariams į triūbas su
griuvo priešų tvirtumų sie
nos? Ir daug panašiu kitų 
pasakų. ' w

Suprantama, kad Biblijos 
pasakos buvo pritaikomos 
prie naujų laikų,- ir neten
ka abejoti, kad jų origina
liškumas pasikeitė. Kas dėl 
Naujojo Testamento, tai jis 
krikščionių tikėjimo sali
ninkų sudarytas palaiky
mui religinių įsitikinimų. •

Palestinos valdovai
Patekus žydų valstybėms 

į kitų rankas, Palestinos 
valdonai keitėsi. Egipto 
valdonai nukariavo asirie- 
čius ir babiloniečius. Alek
sandras Makedonietis (grai
kai) nugalėjo Egipto jėgas 
Palestinoje. Pagaliau Ro
mos imperija užvaldė Pa
lestiną.

Arabų valdonai nugalėjo 
Homos valdonus Palestino
je 636 metais dabartinės 
metų skaitlinės. Jie ten 
viešpatavo šimtus metų. 
Romos katalikų popiežiai ir 
Europos karaliai api^\ du 
šimtus metų vedė Kryžiaus 
Karus dėl Palestinos prieš 
arabus, kad atkariauti 
“šventas žemes” nuo neti-

kias kaip mano burną, ir tu 
būsi kaip aš išmintinga.”

Kuris aiškinimas teisin
gas, sunku pasakyti. Bet 
vienaip ar kitaip, tas pa- 
protis Čado srityje jau 
nyksta, ir tokių išplėstų lū
pų moterų' vis mažiau ma
tyti, nors jų dar yra. M.

jo sūnus Saliamonas. Jo 
viešpatavimo metu Judėjos- 
Izraelio valstybė vedė daug 
karų prieš kaimynus. Ka
ralius Saliamonas sumanė 
pastatyti milžiniškus kara
liškus palocius ir dievui 
Jagvei bažnyčią. Tie jo žy
giai labai nuvargino gy
ventojus. Judėjos - Izraelio 
valstybė rėmėsi ant vergų 
darbo, kaip tais laikais bu
vo ir kitur.

935 metais pirm krikščio
nybės šiaurinėje dalyje, ku
ri buvo apgyventa izraelie
čių, prasidėjo sukilimas 
prie^ Judėjos - Izraelio val
donus. Sukilėliai su Egipto 
pagalba-atsimetė ir įsteigė 
atskirą savo karalystę su 
karaliumi Jarovamu prieš-

I kėlių. 1099 ir 1187 metais 
■' kryžiuočiai buvo užėmę net 
Jeruzalės miestą. Nemažai 
jie įsteigė Palestinoje ir Si- 

| rijoje savo tvirtumų, bet 
į arabu negalėjo galutinai 
' nugalėti.

1516 metais Egipto kara- 
j liūs pervedė Palestiną tur- 
1 kų valdonams, kurie ją val
dė net iki Pirmojo pasauli
nio karo (1914-1918 m.). 
1918 metais Palestina pate
ko į Anglijos valdonų ran
kas. 1948 metais žydų tau
tybės žmonės paskelbė Iz
raelio, tai yra savo tautos, 
n e p r i k 1 a usomą valsįjibę. 
Ramumo ir dabar ten ma
žai yra, nes net Jerūaalės
miestas yra pusiau padalin
tas tarpe Izraelio valstybės 

akyje. Izraelio valstybė iš- į ir arabų Jordano karalys- 
silaikė iki 722 metų pirm ’ tės.
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Scranton, Pa

Hills

buvo

Gražiai palaidota Domicėlė 
šlekaitienė

Rugsėjo 8 d. čia mirė Domi
cėlė šlekaitienė, žmona veikė
jo Petro Šlekaičio.

Buvo palaidota rugsėjo 11 
d. gražiose Abbington 
kapinėse, Scrantone.

Laidotuvių direktorius 
Walter Pėstininkas.

Šermenynėje ir kapinėse 
kalbas pasakė Rojus Mizara 
iš New Yorko.

žmonių šermenyse buvo la
bai daug; penktadienio vaka
rą negalėjo sutilpti į erdvias 
šermeninės patalpas, o į ka
pus lydėjo apie 30 pilnų au
tomobilių. Buvo sunešta apie 
30 gėlių; vainikų.

Domicėlė šlekaitienė gimė 
1891 metais žagariu kaime, 
Ūdrijos parapijoje. į Ameri
ką (į Scrantoną) atvyko 1906 
metais pas savo tėvą.

Velionė buvo laisvų pažiū
rų moteris ir priklausė Lietu
vių Literatūros Draugijai. Mė
go skaityti Laisvę. Deja, per 
ilgą laiką sirgo. Velionės svei
katai ypatingai pakenkė žuvi
mas josios sūnelio, Petro, an
trajame pasauliniame kare.

Paliko liūdesy vyrą Petrą 
Šlekaitį, dukrą Eleną Cooper, 
sūnus Antaną ir Joną, anūkų 

> ir daug giminių.
Lai Domicėlė ilsisi ramiai 

puošname Abbington kapinių 
kalnelyje, o mes, likusieji, 
dirbkime, veikimo tvirtindami 
darbininkų judėjimą, kuriam 
velionė dirbo.

Draugas.

ru-Ką planuojate rengti šį 
denj? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

Lawrence. Mass
Žinelės

St. Mary’s mokykloje užsi
registravo 8,070 (gal 870?— 
Red.) mokinių.

Methuen viešoj (Public) 
mokykloje užsiregistravo 3,* 
266 mokiniai. Šiemet moki
nių bus daugiau negu perei
tais metais.

Wood Mill darbininkams 
pranešimas. Kas dėlei algų iš
mokėjimo darbininkams, ku
rių dar yra vakacijų algos: 
Galit pasiimti jas kasdieną 
tarpe 8 ir 12 v. arba nuo 1 
iki 5 vai. dieną.

Yra sumanymas Wood Mill 
dirbtuvėje atidaryti naujas iš- 
dirbystes: electronics ir plas* 
ties, taipgi metalo apdirbimo. 
Tuo reikalu yra paduotas pra
šymas Washingtone. Jei tas 
būtų padaryta, tai sumažėtų 
nedarbas. Bet klausimas, ar 
šis žygis nėra politikierių su
galvotas tam, kad pasigauti 
balsuotojus ant savo kriuke
lio? Atsimename prezidenti
nius rinkimus, kai buvo paža
dėta Lawrenciui duoti darbų, 
bet visi žinome, kas iš to iš
ėjo.

Per Labor Qay Maple Par
ke lankėsi Dr. J. Repšys su 
žmona, taipgi Stoniai, Usevi- 
čiaį. Svečiai gražiai pasikal
bėjo su vietos žmonėmis. Dar 
buvo ir sudainuota 
atsimenant jaunystės

dainelių 
dienas.

AntanasMirė ir palaidotas 
Roskaw-Račkauskas, kuris sir
go pusėtinai ilgą laiką. Per il
gus metus buvo 
tytojas. Gyveno 
Porą metų atgal 
venęs Haverhill,

Laisvės skai- 
Lawrence. 

buvo apsigy* 
Mass. Paliko

savo 
kelis 
Rač-

dideliame nuliūdime 
žmoną, tris sūnus ir 
anūkus, taipgi brolį V. 
kauską ir brolienę.

Nuoširdi užuojauta jo (šei
mai ir giminėms, o jam pa
čiam—amžinai ilsėtis Ameri
kos žemėje!

Jonas Palaima taipgi mirė 
ir tapo palaidotas. Jis buvo 
našlys. Paliko dideliame nu
liūdime dukteris.

Draugiška užuojauta šei
mynai ir giminėms!

Al Hermanas L. J. Scanlon 
prašo gyventojus, kurie turi 
ant porčių elektros lempas, 
kad nakties metu jas žibintų. 
Mat, gatves tamsios, o yra ne
naudėlių, kurie užpuldinėja 
žmones nakties metu, tamso
je, o miesto valdžia nespėja 
taip greit pataisyti šviesas, 
kurias sugadino neprašytas 
svečias.

Lawrenco miesto majoras 
Buckley vyks Bostonan prašy
ti valstijos valdžios finansines 
pagalbos, kad padengti pada
rytus nuostolius, kurių 
apie $100,000.

L. K. Biuras

Hartford, Conn

yra

Lietuviu moterų kliubo susirinki
mas įvyks rugsčjo-Sept. 20 d., po 
numeriu 158 Hungerford St. Po va
saros vakacijų visas nares kviečia
me atsilankyti į šį susirinkimą. Nes 
jau senokai nesimatėme ir nepasi
kalbėjome. Šis susirinkimas bus 
mūsų draugiško pobūdžio sueiga. 
Nepamirškite dienos. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

V. K. Cekr.
(180-181)

Norintieji pirkti bizni, na- 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Lietuvos Sūnus —Išeivis
SUSNINKŲ JURGIS------  ------Rašo 2.

MIRUS

ONAI DEPSIENE1

juo labiau Kvebeko provin
cijoje. Didžiausias užsi
kimšimas, tai ant Nr. 11 
kelio, kuris veda į Lauren
tian 
lias 
gas., 
turi

Mes, binghamtoniečiai,/ reiškiame gilią Užuo
jautą velionės gyvenimo draugui Klemensui 
Dcpsui, dukrai Albinai, taipgi žentui ir anūkei.

U

H.

ir L. ši moliu na i 
ir V. Kazėnai 
žūk ienė

9
Jasilionienė

0.. Wellus
M. Kazlauskienė
Al Kaminskas
B. Zmitraitč

CLEVELANDO ŽINIOS
pasekmingas buvo
SPAUDOS PIKNIKAS

Kuomet Clevelandą spirgino 
99 laipsniai šilumos, kada mie
stas buvo pratuštėjęs, tykus, 
nes žmonės ieškojo atgajos pa- 
ežerio byčiuose ir miesto prū
duose, Rūbų piknikų darže eg
lių pavėsiuose buvo pilnai vėsu, 
smagu ir suvažiavę į spaudos 
pikniką svečiai šoko ir linksmi
nosi nejausdami karščio.

Svečių j pikniką suvažiavo 
daugiau negu į kurį kitą pik
niką ir smagiai praleido laiką 
iki vėlam vakarui. Ir svečiai 
duosniai pasirodė. Bet kadangi 
visokių produktų kainos labai 
iškilusios, o šeimininkai bei 
šeimininkės nenorėjo svečius 
“aplupti”, tai pelno neliko per- 
daugiausiai. Prie to buvo duo
tos brangios dovanos. Bet pel
no liko: Vilniai $200, Laisvei 
$50 ir Liaudies Balsui $10.

kalnus. Nors pats Re
ne tai}) jau būtų blo- 
tačiau tiltai siauri ir 
daug kryžkelių, kas 

padaro važiuotę tiesiog ne
įmanomą.

Apie.šio kelio pagerinimą 
daug kalbama,'bet lig šiol 
veik nieko' nebuvo daroma. 
Tik paskutiniu laiku pradė
ta kiek rimčiau svarstyti. 
Bet ir tai tik svarstyti. Pa
skutiniu laiku daugiausiai 
kalbama — provincialių ke
liu ir susisiekimo autorite
tų,—kad gal geriausias bū
das pagerinimui šio kelio, 
tai pravesti viršuje iškeltą 
kelią nuo Montrealo iki St. 
Jerome.

skelbdavo piknikus, prane
šant tik dieną, kada įvyks 
piknikas, o vietą prižadėda
vo vėliau pranešti. Bet ka
da ateidavo tas sekmadie
nis, tai taip ir prapulda
vo—vieta ir piknikas.

Dabar gi tas pats laik
raštis praneša, kad “NL” 
jau turi leidimą daryti pik
nikus į Ville Lasalle. Tai 
kada gi darys “NL” pikni
kus, ar žiema? 

f c

Sunkiai susižeidė
Marijona Milienė darbe 

sunkiai susižeidė ranką. 
Taipgi C. Kregždė laike 
darbo nelaimėje visiškai ne
teko vieno rankos piršto.

Abu ligoniai gydosi na
muose. J.

v T (Tąsa)
— Grįžk prie darbo, drauge, 

paskui pasitarsime, — jam patarė mil
žinas.

Kitą dieną, kuomet Jurgis atėjo ir 
stojo prie darbo, formanėlis staiga jam 
pareiškė:

“Eik namo, Jurgi, nes nėra darbo.”
Dalykas buvo aiškus: jis atleistas iš 

darbo. Bet vis dar kiek abejojo: gal iš- 
tikrųjų nebuvo pakankamai darbo dėl 
visų? Kitą dieną jis vėl atėjo į fabriką 
ir stojo dirbti su kitais alperiais, bet 
formanėlis šiuo kartu buvo daug atvi
resnis:

“Jurgi, tau šiame fabrike daugiau 
darbo nėra. Eik namo!”

Ir kuomet Jurgis norėjo žinoti, kodėl 
kitiems yra darbo ir jam ne, formanas 
tik krustelėjo petį, pakraipė galvą ir 
nieko neatsakė, nueidamas prie mergi
nos, kuri jau buvo atvedusi kitą darbi
ninką. Dabar jau buvo aišku kaip die
na, kad naujasis darbininkas užims Jur
gio vietą.

Kovingumas apėmė Jurgio visus jaus
mus. Per sekundę jis pavirto nesulaiko
mu kovotoju... Vietoje klausyti formano 
ir ^iti namo, jis dar smarkiau pradėjo 
griebti rūdos gabalus ir mesti į krosnies 
žiotis...

Formanėlis tą patėmijo, bet iš karto 
nieko nesakė, nuėjo ir atsivedė vyresnį 
formaną. Kai tas atėjo, jam visas daly
kas jau buvo žinomas. Pats jis buvo nu
tukęs, veidai gražiai išskusti, burna pri
kimšta kramtomo tabako, visas išsipū
tęs, žibėjo lyg nušviestas čebato aulas. 
Priėjo jis prie Jurgio riaumodamas:

“Tu prakeiktas kalės vaike! Eik na
mo! Tau čia daugiau darbo nėra!” Ir 
puolė jis Jurgį išlupti iš jo darbą. Jur
gis traukiasi atbulas, bet ir formanas 
nuo jo neatsilieka, tartum norėdamas 
suimti jį į savo letenas.'

Jurgis sudrebėjo ir sunkokas kokių 25 
svarų rūdos gabalas, kuris raddsi jo ran
kose, iškrito, nejučiomis išslysdamas iš 

- rankų, nukrito ant smėlio, galu palies
damas formano koją...

. Jis nusitvėrė užu kojos, pradėjo keik
tis ir paskui vėl artintis grasinančiai 
Įj&e Jurgio. Jurgis ištraukė savo algos 
vokelį ir jam pakišo po nosia:

— Užmokėk po dolerį ir 75 centus už 
dieną, kaip tai mes laimėjome streike, 
tada galėsi mane išvaryti!”

o mes
Bet šie žodžiai dar labiau įpykino for- 

maną. Jis pradėjo tiesiog staugti:
— Gali vėl eiti į streiką, tu prakeik

tas durniau!
Ir vėl jis pradėjo artintis prie Jurgio, 

norėdamas Jurgį priremti prie durų.
• Buvo aišku, kad jis nori Jurgį griebti 

ir trenkti pro duris kai]) išspaustą lemo- 
na.

Bet Jurgis jautė, kad jis negali taip 
pasiduoti. Atšokęs keletą žingsnių jis 
sušuko į aplink stovinčius darbininkus:

“Draugai! Formanas mane nori iš
mesti iš darbo prievarta, o už ką?”

Akimirksniu keli alperiai jį apspito. 
Formanas nustebo ir įsiuto:

“Ko jūs čia sulėkėte, eikite dirbti!”
Jurgis jautė, kad jis turi šauktis soli

darumo, kad tai ne vien jo reikalas, bet 
visų darbininkų. Užšokęs ant rūdos ga
balų kupinai prikrautos tačkos, jis pra
dėjo skubotai, susijaudinusiai kalbėti:

“Broliai, mes visi streikavom už di
desnes algas ir ^trumpesnes darbo valan
das! O dabar man užmokėjo tiek pat, 
kiek prieš streiką! Tai, už ką mes tris 
s a va i tęs st rei k a vo m e ? ”

Vis daugiau ir daugiau darbininkų 
pradėjo Jurgį supti. Subėgo visi plieno 
liejikai ir alperiai; iškilo triukšmas. 
Pats formanas dingo ir niekas nematė, 
kur jis pasidėjo. O Jurgis jau įsisma
ginęs ir praradęs bet kokią baimę kad 
rėžia, tai rėžia:

“Man neužmokėjo kiek žadėta, o šian
dien išmeta iš fabriko. Šiandien išme
ta mane, rytoj išmes kitą. Gal mes, iki 
iš senesnių darbininkų neliks nė vieno. 
O kompanija tada priims naujus ir jiems 
mokės senas algas. Mes turime iš naujo 
pradėti streiką!”

Ir kreipdamasis į molderius, liejikus, 
jis pridėjo:

“Ar jau pamiršot streiko užbaigos va
karą ir kalbėtojo žodžius ‘Nepamirškite 
savo draugų, alperių!’? Tai kodėl neuž- 
stojate? Jūs turite užstoti mane! Aš 
užstosiu jus! Visi už vieną, vienas už 
visus! Tik tokiu būdu mes priversime 
kompaniją pildyti sutarties pažadus. Vi
si kaip vienas turime atnaujinti strei
ką!”

Kai jis baigė kalbėti, darbininkų jau 
buvo pilnas departmentas. Vieni jam 
katutes plojo, kiti rėkė “Atnaujinkime 

(Bus daugiau)

Nekurie iš pikniko šeiminin
kų ir darbininkų, Julius K ro
sin, M. ir R. Nikai, .P. ir O. 
Radžiai, Mariutė Gedaminskie- 
nė ir kiti, dirbo nuo ankstyvo 
ryto iki 9-tos vai. vakaro. 
Draugė M. Plausienė irgi dirbo 
sunkiai -prie svečių aptarnavi
mo su valgiais. O už vis ’dau
giausiai pasidarbavo spaudos 
piknikui Mariute Nikas, su
rinkdama daug dovanų ir iš
parduodama apie 60 knygučių 
tikietų. Už tai ji pagarbos 
verta nuo visų. Antras iš dau
giausiai pardavusių (16 knygu
čių) tikietų, tai farmerys J. R., 
kiti pardavė po mažiau.

Du chicagiečiai pasakė po 
gerą prakalbėlę: J. Mažeika 
kalbėjo apie bedarbę ir skrum- 
nias pašalpas bedarbiams, Jo- 
kubka aiškino, kodėl Eisenhol 
werio administracija darosi vis 
atkaklesnė ir tokią mažiukę 
partiją uždarė dėl to, kad jai 
nesiseka; ypatingai užsieninėje 
politikoje suklupo visai. J. Žc- 
brys vadovavo programoje.

Visi mylinti apšvietą clcve- 
landiečiai privalo būti dėkingi 
svečiams už tokį skaitlingą at
silankymą ir duosnumą; vi
siems, kurie ką paaukojo pik
nikui ir visiems pikniko aptar
nautojams, kurie sunkiai ir at- 

jsidavusiai dirbo, kad patenkin- 
I ti svečius.

KARŪNAVOS PANELĘ 
PIETŲ GRAŽUOLĘ

“Panelės Pietų Gražuolės”, 
Miss Southern Belle, apkarū
navo j imą rengia Clevelando.
Negrų Darbo Taryba, šeštadie
nį, rugsėjo 18, Mason’s Hall of 
York svetainėje, 13512 Kins
man Rd. Prasidės 9 valandą 
vakare ir tęsis iki 1 ryto.

“Panelės, pietinės gražuolės 
karūnacijos tikslas yra: sukel
ti fondą gelbėjimui kovojau- ; 
tiems už lygias pilietines teises j 
negrų žmonėms, ypatingai gy- j 
veliantiems pietinėse valstijose, 
už lygų mokslą ir lygias politi
nes, balsavimo teises. Panelė, 
Pietų Gražuolė bus išrinkta iš 
17 kontestančių, susidedančių 
iš tarprasinių, negrių ir baltų 
jaunų moterų, kurios atstovaus 
17 pietinių valstijų, alfabetiš
kai skaitant nuo Alabamo.s iki 
W. Virginijos.

“Kurios iš jų gaus daugiausia 
balsų, — balsas už kiekvieną 
jų 10 centų virš minėtam fon
dui,— tą vakarą bus apkarūna- 
vota ir apdovanota puikiu dei
mantiniu žiedu, kurį Negrų 
Darbo Tarybai padovanojo Dr.1 
J. N. Simans atminčiai savo 
numylėtos žmonos, dar neseniai 
išsiskyrusios iš gyvųjų tarpo. 
Abudu buvo atsidavę ir veiklūs 
Tarybos nariai. Dr. J. N. Si-1 
mans yra vietos koresponden- I 
tu dviejų prakilnių lietuvių i 
kalbos dienraščių,” sako pra- j 
nešimas.

Eva Simans, veikdama toje 
organizacijoje, buvo įsitikinusi, 
kad Amerikos Negrų Darbo 
Taryba bus viena iš geriausių 
ir daugiausiai užsigrūdinusių 
kovotojų už darbo žmonių ge
rovę, už darbus, taiką, demo
kratiją ir už ei vi les teises vi-j 
siems. Todėl ir Evutės žiedas į 
atiteko Tarybai.
OHIO FARMERIŲ PIKNIKAS

Ohio lietuviai ūkininkai tu
rės savo metinį pikniką rugsė
jo 19, Rubli piknikų darže. Mū
sų lietuvių ūkininkų piknikai 
būna įdomesni už miestiečių 
piknikus. Jie pavaišins savo 
pikniko dalyvius su ūkiškais 
skanumynais, sūriais ir kitkuo. 
Mūsų ūkininkai visuomet suva
žiuoja į miestiečių piknikus, 
todėl ir mes, miestiečiai, skait
lingai privalome nuvažiuoti į 
Ūkininkų metinį pikniką.

Reporteri*.

vestas ar ne, dar nėra aiš
ku. Vienas dalykas, ta
čiau, jau dabar aiškus: jei 
toks kelias kada nors bus 
pravestas, tai automobilių 
vairuotojai už jį turės 
keti.

mo-

Montello, Mass.
Išleistuvių Parė

Aldona Wallen išvyksta į meno 
festivalį, kuris atsibus Chicago, III. 
Jos išleistuvėm yra rengiama parč, 
įvyks šeštadienį, rugsėjo-Sept. 18 d., 
Liet. Taut. Namo Parke, prasidės 
7-tą vai. vakare. Anksčiau buvo pa
skelbta, kad pradžia 5-tą valandą, 
tai buvo klaidingai. Prasidės 7-tą 
valandą.

MONTREAL, CANADA
Įmonė pripažįsta 
darbininkų sumažinimą

Didžioji orlaivių išdirbys- 
tės įmonė, Canadair Ltd., 
oficialiai pripažino, jog 
darbininkų paleidinėjimad 
iš darbo vyksta, tačiau at
sisakė patvirtinti ar užgin
čyti unijos pranešimą, kad 
bėyyje šių metų ten iš dar
bo jau paleista 4,500 darbi
ninkų ir dar daugiau žada
ma paleisti—apie 1,000 dar
bininkų.

Įmonės pareigūnai tik 
tiek perspėjo, kad tie dar
bininkai, kurie jau paleisti 
iš darbo, vargiai kada nors 
bus priimti atgal, kadangi, 
kiek matoma, sako, jei ir 
reikės samdyti naujų dar-

bininku, tai tik aukštai la- 
vintu.

Unija sako, kad iš visų 
paleistų darbininkų tik apie 
1,000 tegavę naujus darbus. 
Kiti randasi bedarbiu eilė
se.

Pasirodo, kad mūsų tur
tingoje šalyje, jei negami
nami žmonių žudymui pa
būklai, tai darbininkai tu
ri žiūrėti badui i akis. Koks 
chaosas!

Planuojamas naujas 
Laurentian vieškelis

Pasiekus mašinų gadynei 
naują aukštį, vasaros laike, 
kada žmonės važiuoja au-» 
tomobiliais į laukus, keliai 
abelnai visur užsipakuoja,

Miesto užlaikomi 
restaurantai pelningi.

Viešosiose miesto vietose 
— daugiausiai parkuose — 
užkandžių ir minkštų gėri
mų parduotuvės pirmiau 
buvo išnuomotos privati
niams verslininkams. Bet 
pereitais metais, nuo gegu
žės men. 1 d., miestas per
ėmė tokius restau rantus 
operuoti, ir pasirodo, kad 
miestui pusėtinai duoda 
pelno, k. a., per šios vasa
ros tris — gegužės, birže-I 
lio ir liepos — mėnesius 
miestas gavo $14,839 pelno. ■

Prie to, publika irgi tuo 
pasinaudoja, kada viskas, • 
ypač gėrimai ir “aiskry-' 
mas,” parduodama pigiau,' 
reguliare kaina.

Įtariamas uždegystėje 
bandė nusižudyti

Įtariamas uždegime (kiek 
laiko atgal) gyvulių muši
mo įmonės pastatų su gy
vuliais, pereitą savaitę po
licijos buvo areštuotas 36 
metu amžiaus asmuo. Pir- v

Liet. Taut. Namo Par- 
St. ii- Keswick Rd. Įvyks 
19 d., prasidės 1 vai. die* 
Lietuvių Tautiško namo

Piknikas 
i<e. Winter 
rugs. Sept, 
ną. Rengia
knygynas. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame pasilinks
minime. Prašome būti piknike.

Knygyno Komisija.
(180-181)

Philadelphia, Pa
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 18 

d. Sept.. 7:30 v. v., 1150 N. 41h St. 
Visi nariai esate kviečiami pribūti 
nusirinkime. Kaip matėte spaudoje, 
yra ruošiamas parengimas spaliu 2 

j d., 414 Green St., 7 v. v., tad svar
bu, kad nariai ateitu j šį susirinki
mą ir apsiimtų ką nors padirbėt pa
rengime. Taipgi kurie dar nesate 
užsimokėję duokles už 1954 m., atei
kite ir užsimokėkite, gausite knygą 
kai bus išėjusi iš spaudos.

Valdyba.
(179-181)

Stockolmas. — Švedijos 
karalaitė Sibylla buvo nu
bausta teismo už skubini- 
mą automobiliu Oelando sa
loje Baltijos jūroje. Jai už
dėta apie $300' piniginė 
bauda.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
; paramai?

. ** t i i * -— j * * *' I ; MATTHEW Apradėtas apklausinėti, jis •
paspruko iš rankų. Pribė
gęs pas 20 pėdų stovinčius 
garo radiatorius 
juos savo galvą, 
mas nusižudyti. Paguldy
tas St. Luke ligoninėje su 
suskaldyta galva, dabar 
laukia teismo.

BUYUS
daužė i 

manyda-
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Piknikai—žiemą ?
Čia išeinantis lietuviškas 

laikraštis “Nepriklausoma 
Lietuva” šia vasara“ vis k, K.

>

»
»

a

fl

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

MArket 2-5172

1

(

t
Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo ■ Saugerties Highway 32

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

Vynai

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Dinners

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

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos

One
One
One

Room
Room
Room

- two double beds - - - - -
- one double bed, one single bed -
- double bed -------

už kambarius: 
Day 
$7.00 
$5.50 
$4.00

Week 
$30.00 
$27.50 
$22.00

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

3'psl.—Laisvė (Liberty)- Penkt.,/ Rugsėjo (§ept.) 17, 1954



IŠ UETUVOS
Po 3,300 kilogramu pieno 

iš karvės

Melžė ja dirbu Marijampo
lės rajono "Šešupės” kolūky
je jau antrus frmtus. Per tą 
laiką pamėgau šį darbą, įgi
lau tam tikrą patyrimą. F’or-
nai

"OO
Karves primelziau po 
kilogramu pieno.

Dirbdama n 
kinau, kokia d 
produktyvumui pakelti tip-i 
gera gvvulių priežiūra. teisin; 
gas
pradžios prižiūriu 
Mano prižiūrimos

orimas, šiemet nuo metų
16 karvių.

virtualiai sudarvta darini

rį bei produktyvumą. Jeigu 
karvės produktyvumas kvla, 
atitinkamai padidinu ir paša
lų normą. Užtrukusios karvės 
gauna mažesni davinį. Aš

Jai laikausi darbų tvar
ku rioje numatyti melži- 

šėrimo. valymo ir gyvu- 
pasivaikščio j imo (žiema) 

ii prižiūriu 
laikotarpiu ■ 
pagirdau ii’

k os 
mo, 
Jių 
laikas. Rūpestir
karves ganymo 
laiku pamelžiu. 
valau. To dėka šiemet iki bii 
želio 
man 
žiau 
no.

15 dienos iš kiekvienos 
priskirtos karvės primel- 
po 2,317 kilogramus rrie-

Gorus rodiklius pasiekė ir 
tos melžėjos, štai, melžėja

vių jau primelžė po 3.2 16 ki- 
1 ogra mus. M ask ei i ū n i o n ė—p t > 
2.115 kilogramų pieno.

žinoma, mos galime dirbti 
dar geriau Kolūkio valdyba, 
galvijų fermos vedėjas dar 
per mažai padeda naujai atė
jusiems į fermą žmonėms —• 
jaunoms, neprityrusioms mel
žėjoms.

Aš šiemet išsipareigojau iš 
kiekvienos prižiūrimos karvės 
primelžti po 3.300 kilogramų
pieno. Stengsiuos šį jsipareigo- dens hydrant inspektorių, 
įima įvykdyti.

D. Kasparavičienė

NewYorto^A^Zinloi
Prisipažino turėjęs 
ryšius su policija 
pirm organizacijos

Teisiamųjų port or i konų
įtartųjų nacionalistais teisme 

tebebuvo tardo- 
Gonzalo Lebroii Sotoma-
Matomai. net informe- 
koktu pasiskelbimas pa

(■

mas 
ver.
i iui
muliui. kad jis tąpo informe-
i iu prieš savo tikrą seserį. 
Girdi, jis norėjęs informuoti 
pasaulį, būk jo sesuo tapusi 
“prie to pastūmėta.”

1 n fermerio sesuo jau yra 
nuteista ilgus medus kalėti 
kaip dalyvė apšaudymo Kon
greso šių motų kovo mėnesį. 
Bet jinai savo liudymuose sa
kė, kad jos niekas nesiuntė. 
Jinai pati 
pasaulio dėmesį i 
ios tėvynės Puerto 
dėtį. Gi informeris 
dija, būk jie1 buvę 
uinkai i r priversti 
Toks liūdymas, jeigu jis taps 
džiūrės priimtas, pasunkintų 
padėtį visu teisiamųjų, o kar
tu ir jo sesers.

Tardynv> atidengta, kad in
formeris turėjo ryšius su Pn-

niekas 
nore i tįsi

ipverktiną
Rico pa-

mo i nacionalistus

.\e\v Yorko neseniai ope
ruotas ligonis iššoko per lan- 

: gą iš ligoninės 2-ro aukšto 
. apsirengęs tik bandažais. Iš

limo apartmento vieną 
Jį sugavo ir sugrąžino

Tie jau pyks

reiketij matvti-girdet

si

ii

sinio Liberty Auditorijoje 
sekmadienį, rugsėjo 19 d.:

Ant sienų bus iškabinti 
ant stalų išdėstyti visokį dai
linki rankdarbiai: piešiniai, 
siuviniai, mezginiai, Lietuvos 
audiniai ir kiti rankų darbai.

Dainų, muzikos ii' vaidybos 
programoje dalyvaus:

butą, 
tai

Majoras Wagnoris nuspron- 
paleisti 13 buvusių van- 

Tų 
vieton pastatys 6 iš miesti
niams darbininkams samdyti

PAVEIKSLAI
inspekcijos diena hydrantų 
savininkai turės mokėti po $5, 
bet .juos mokės miestui, no 
inspektoriams.

Buvusieji per paskiausius 
ketverius metus “uždirbdavę” 
po apie $35,000 metams. Pir
mesnių majoru jie buvę pa-

miestinis departmentas nega
lėjo kontroliuoti jų darbo nei 
pajamų.

Teatrams kostiumų prižiū

dar po centą ‘per valandą į 
gerovės fondą ir sutrumpinti 
darbo savaitę nuo dabartinių 
37 Į4 valandų iki 36.

Persvarstys knygynų 
reikalus

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Filmininkas Jurgis Klimas 
vyksta Chicagon. Jis ten da
lyvaus L.M.S. suvažiavime ir 
rengiamame festivalyje, kuris

17-tą.
Jurgis Klimas ir Jonas Juš

ka festivalio programoje išstos 
su dialogu "Komų Gydytojas”.

Klimas vežasi savo gamintas 
filmas: ‘Kuprotas Oželis’, ‘Pa
parčio Žiedas’ ir ‘Birutė.’ Taip
gi įvairių scenų rinkinius irtt.

liuos Chicagos apylinkėje. J su
važiavimą ir festivalį Klimas 
rengiasi išvažiuoti spalio-Oct. 
9-tą dieną. O gal dar anksčiau. 
Pakeliui Klimas galėtu sustoti 
ir parodyti filmas už labai že
mą atlyginimą Philadelphijoje, 
dieną pasiūlo spalio 8-tą, va
kare.

Pittsburghe, Spalio 9-tą, Cle- 
velande, Spalio 10-tą, vakare.

Prašau pasinaudoti proga. 
Prašau greit man pranešti, kur 
rengsite.

JURGIS KLIMAS
271 Ridgewood Ave.,

Brooklyn 8, N. Y.

C Darbininku
^iknikas^e

J. Juška ir kiti.
Iš jau paminėto matosi, jog 

j bus kuo pasigrožėti. Atsilan- 
; k ym u p a g e 1 b ės i m e veiklia u s i ų 
. lietuvių meno talentų grupei 
nuvykti į Chicagoje įvyksiantį 
racionali meno festivalį. Iš to 
rasime sau 
pai’emsime 
meną.

Paroda
6

į spaudos 
ekmadienj, 

rugsėjo 19 d.

pasitenkinimą ir
lietuvių liaudies

prasidės nuo 1

SUZANNA KAZOKYTftSHATUSKY TWINS 

į Suzanna Kazokyte.
Shatusky berniukai, muzi- !

itališki dvynukai iš Tamaqua, ■ prie Atlantic Avė. ir 110 St., 
Pa. Richmond Dili. Privažiuoja-

Leonas Jonikas. 
Mildred Stensler.

Darbininkų angliškosios 
spaudos piknikas įvyks jau 
šį sekmadienį, rugsėjo 19-tą, 
didelėje ir gražioje vasaroto
jų kempėje Midvale, N. J. 
įžanga $1.50. Vaikams 
motų nemokamai.

Progra m o j e d a i n os, 
žaismės ir juokai, visokios 
sporto rungtynės ir paprasti 
šokiai prie geros muzikos. 
Yra maudynėms prūdai ir 
sportui aikštės, taipgi kūdi
kiams priežiūra ir žaismės 
mažiesiems vaikams. Išparda
vimas farmų produktų, ku
riuos sudovanojo fartmeriai. 
Daugelio tautų gatavi valgiai. 
Newjersieciams ypačiai pato
gu ten nuvykti.

Važiuojant nuo New Yorko 
miesto važiuoti į Pompton 
Lakes, nuo ten Į Midvale 
Route 511 keliu1. Gale mieste
lio, pirm pat tilto, pas 
kairėn į Snake Den Road, 
ris nuves į kempę.

Re p.

iki 16

ku-

ai. dieną. Programa 5 vai.
Liberty Auditorija randasi

Richmond 
. ma BMT Jamaica traukiniu 
iiki 111 St., eiti dir blokai.

Gręsė embalmerių 
streikas

! Primosiantieji .mirusius šer
menims darbininkai (embal- 
mei’s-balsamuotojai) praėjusį 
antradienį buvo grasinę strei
ku, jeigu samdytojai n esi skai
tys su jų reikalavimais. Vy
riausias jų reikalavimas yra 
4 0 valandų, 5 dienų savaitės
tuojau.

Samdytojai sako, kad jie 
negali tuojau to patenkinti.

Iš šalies žiūrint atrodo, kad 
40 valandų gyvam tarp mi-

Mažų atpildų teismas 
dėjo veikti ir naktimis. Turįs 
dar užsilikusių bylų. Pernai 
tas teismas išsprendęs 60,000 

i tokių 
; suma

pra-

bylų, kuriose ieškomoji 
buvo mažiau $100,

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

r> pietus -o
Dailių - Juoku ■ Programa

Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Spalio 5 October
Programa prasidės 3-čią vai. popiet. Valgiai bus 

duodami tuojau po programos.

110-06 Atlantic

Neklauskite pietų 
kės i te tiek

Richmond Hill, N. Y.

kainos, ateikite ir pietaukite, o mo
kink jūs patys matysite verta.

Ši sueiga yra rengiama pradėjimui vajaus, gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų proga. Taipgi kartu ir ap- 
vaikščiojimas dienraščio Laisvės 35 metų sukakties.

Pasižymėkite ant kalendoriaus dieną ir tikrai dalyvaukit

Ir jiems unijos fondas 
buvęs gera karvute

Tyrime kai kurių unijų ge
rovės fondų praėjusį antradie
nį liudijo Samuel Rosensweig. 
Jisai yra bar & grill darbinin
kų CIO Lokalo 923 preziden
tas. Lokalus turi apie 1,500
nariu.

J! 
tik

Ginčas dėl bingo 
nesibaigia

Kalbama, kad ginčas 
bingo turėsiąs prieiti prie 
s p.r e n.d i m o, 1 o ga 1 i z u o t i
Kaip dabai’ jisai buvo, tai
papiktinantis raketas. įstaty
mais uždraustas, tačiau visais 
garais piškėjo ten, kam sukti 
politikieriai pasirinko 'leisti.

Dabartinė Didžiojo New 
Yorko policijos viršenybė dėl 
to atsidūrė tarp kūjo ir prie
kalo. Kadangi bingo yra vals
tijos įstatymais uždraustas, 
susilauksi republikonų kritikos 
jeigu leisi gemblerystei gyvuo
ti. Uždrausi, supykdysi tuos, 
kuriems gubernatoriaus Dew-

py buvo leidę. Nekliudysi 
tiems, o tebelaikysi uždrau
dimą kitiems, būsi teisingai 
smerk i a m as ša 1 i šk u m e.

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080
(180-186)

1

Kilo žmonių protestai dėl 
su s i a u r i n i m o p a t a r n a v i m o
apie keturiose dešimtyse bib
liotekų Brooklyne. Dėl to biu
džeto direktorius Beame soti- j
ko leisti persvarstyti bibliote- į 
koms paskyrų klausimą.

Dėl nepakankamų paskyrų Į 
visos skaityklos ii’ knygas sko- { 
linantieji skyriai (išskyrus 8) 
tapo uždaryti ketvirtadieniais. 
Tas padaugino lankymą kito
mis dienomis ir pablogino pa
tarnavimą.

Knygynų reikalų vedėjas 
St. John sako, kad nuo 1920 
metų brooklyniečiams mažina-

NAMŲ DARBININKE | 
j Gražus sode apartmentas, su 
Darbas del našlės motinos. (Vairai 

i 4-12), gyvenimas vietoje, \ ienas vai- 
I kas 3 melų amžiaus, pilnai pi ie/iū- 
tai.

Telcfonuokite ar rašykite;
OL. 7-0844 — 9-12 A.M.Nien tik. 
Rašymui: ‘Box G 14A, Room 830, 

11 West 42nd St., N. Y. C.
(180-186)

MOTERIŠKI;
Pasitikima, 4 vaikai, pagelbėjimui 
abelnam namų darbui. Yra kili dar
bininkai. Privatinis kambarys, gera 
mokestis.

Mrs. M. SCHNEIDER
21.3-03 351 h Avė.,

• Bayside, Queens
Tel. BA. 9-141.3

(179-185)

HELP WANTED MALE

Brooklynas gauna tiktai po 
$1.19 knygynų reikalams, 
kuomet Queens gauna po $1.- 
31 ir Manhattan po 1.33 per 
gyventoją, šiemet Brooklynui 
buvę prašyta $3,837,080, o 
gavo tik $3,412,934. Tas ir 
vertė sumažinti patarnavimą.

New York o valstijoje pir
mais 6 mėnesiais šių metų 
933 asmenys užmušti trafiko 
nelaimėse.

Rugsėjo 20-tos vakarą pra
sidės žydų naujieji metai 
(Rosh Ilashqpah). Tai bus 
5715-ji. Užbaiga, tų švenčių 
įvyks 24-29 dienomis.

VELTAS ANŠEVICES 
PIANISTĖ

Atidarė studiją piano mokinimui
Rugsėjo 13 visam sezonui

Privatinės lekcijos
Garfield PI., Brooklyn 15, N. Y.

Tel. STerling 8-4170
210

1

IRA M INU ( A RPENTERS 

GRUPES

Metų darbas - Aukšto Algos

Fireside Terra.e

York, Pa., 8-10.31—2-4214

(1&M-184)

Chicagos Žinioj

Rosensweig laike tardymo 
parodė, kad bėgiu 4 metų jis 
ir jo asistantė Mary Gillecc 
išmilžo iš unijos gerovės fon
do į savo kišenę $109,000. Jo 
paties, kaip administratoriaus, 
Šeras buvęs $79,000, o jo asis
tentės Gillecc $30,000.

Gi tuo pat laiku visų unijos 
narių pagalbai iš to fondo bu
vę suvartota tiktai $126,000.

Rosensweig anaiptol nesilei
do pastatomas unijos ap- 
skriaudėju. Kai tardytojas 
Gelb jo paklausė, ar toks uni
jos reikalų vedimo būdas skai
tomas padoriu, jis drąsiai at
sake : “Yes.”

Klausiamas, kokį speciali 
darbą fondo gerovei jie nudir
bo, kad jie jautėsi teisėtai 
gauną tokias milžiniškas su
mas (greta algos iš unijos), 
Rosensweig atsakė: “Mes dir
bome dvejus metus negauda
mi nei nikelio. Buvome gerais 
administratoriais. O geri ad
ministratoriai užsipelno atly- | 
ginimo.”

Rosensweigas už darbą uni- ; 
jai gauna $250 savaitinės al
gos, kaip lokalo prezidentas. 
Tie imamieji iš gerovės fęn- 
do yra ekstra gaviniai. Vie- 
neriais 1953 metais jis gavęs 
(iš abiejų fondų bendrai) pa
jamų $41,000.

Tardymai kitų unijų fondų 
viršininkų' tęsiasi toliau.

MEDUS
Su Lemonadu— 

Tai Gėrimas Karščiuose

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

Bitininko Končiaus Medus 

KAINA $1.25 Už KVORTĄ

UŽ PUSI? GALIONO .$2.50

Gaunamas

Laisvės Įstaigoje

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

VINCAS SO0AITIS PETRAS KAPICKAS

up-to-date

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

405 So. 4th Street
Cor. IJevves St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6238

Jokūbas Cirulis iš gyvųjų 
tarpo atsiskyrė šių metų rug
pjūčio 27 d. Kilimo buvo iš 
Biržų parapijos, Madeikių 
kaimo. Mirė sulaukęs 74 me
tus amžiaus. Turėjo labai 
daug pažinčių Rockforde, 
Chicagoje ir kitur.

Į šią šalį atvyko 1906 me
tais. Dar jaunas vaikinas bū
damas Lietuvoje, laike spau
dos draudimo, mokino savo 
gimtinio kaimo ir apylinkės 
vaikus skaityti ir rašyti lietu
viškai. Pirmosios revoliucijos 
Rusijoje metais —190-1-05— 
gyveno Peterburge ir 
žai teko nukentėti nuo

nema- 
kazo-

Apie velionį Jokūbą Cirulj 
dar norėtųsi daugiau pakalbė
ti, būtent, kad jo gyvenimas 
ir Amerikoje buvo nepavydė
tinas—kaip šeimyniškas, ^aip 
ir ekonomiškas. Išauklėtas 
k a 1 v in ų - p r o te st o n ų r e 1 i g i j oje, 
bet aktyviai nepriklausė jo
kioje parapijoje. Gerbė visas 
krikščioniškas religijas, lygiai 
ir lanke visokias misijas.

Mėgo kritikuoti laisvama
nius, bet konstruktyvuje for
moje. Dažnai pažįstamiem 
laisvamaniam suteikdavo lite
ratūros apie religiją. Kaip 
kada parašydavo ir į laikraš
čius. Niekados nešmeižė Tary
bų Sąjungos ir neniekino da
bartinės Lietuvos vyriausybės. 
Dar ne per seniai vienas jo 
Straipsnelis tilpo “Vilnyje” 
apie religijos laisvę Tarybų 
Sąjungoje. Jame kritikavo 
“Draugą” ir “Naujienas,” o tų 
laikraščių garbinamus “parti
zanus” vadino tinkamu vardu 
—kriminalistais. v

Jo tolerancija kitaip tikin
čių ir stovėjimas su pasaulio 
tautų progresu gal buvo kaip 
ir įgimta. Matyti jam labai gi
liai buvo įsmigę pergyventi 
nuotikiai Lietuvoje, kadF ca
ro laikais netik politine pilie
čių laisvė buvo suvaržyta, 
bet visaip šmeižiami ir perse
kiojami kitaip tikintieji, negu 
caras ir jo činauninkai.

šviesi atmintis velionio Jo
kūbo Cirulio ilgai, ilgai nebus 
pamiršta gausybės jo draugų 
ir pažįstamų.

Stulgi skis.

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

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo 3>iz- 
ni žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje !

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., Rugsėjo (Sept.) 17, 1954 j




