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KRISLAI
Geriausio pasisekimo.
Tebesityčioja iš žmonių.
Prieš rasistus.
Gal užsitrenks duris.
Nepaprastos moteriškes.

Rašo A. BIMBA

Čikagon suvažiavo gražaus 
liet(’»\iško meninio talento. 
Dainos, muzikos ir dramos 
Festivalis žada būti Įspūdingu. 
Gaila, kad ne visi galėsime 
ten dalyvauti ir pasidžiaugti. 
Chicagiečiai šiame atsitikime 
laimingesni už mus.

Ales tik galime karštai pa
linkėti Festivaliui ir jo daly
viams gražiausio pasisekimo.

Ypač turėtu būti geras Lie
tuviu Meno Sąjungos suvažia
vimas. Jo laukia svarbūs ir di
deli darbai. Lauksime nutari
mu, kurie sustiprintu meniniu 
grupių veiklą visur.

Mūsų krašto \ ice-preziden- 
tas Mr. Richard Nixon pasiė
mė ant savęs misiją prieš rin
kimus Įkalbėti Amerikos žmo
nėms kvailą ligą: .jie turi tikė
ti, kad mes gyvename šau
niausio pralobimo laikotarpi, 
ir kad už nesitikėtas malones 
visi turime būti dėkingi repub- 1 
likonams.

AIi'4 Nixon žino, kad .jis ty- 
čie^fisi iš Amerikos žmonių. 
Kai .jis spalio 6 d. Cleve’an- 
de suriko, kad 11)5 1 metai yra 
pralobingiausi taikos laikais 
metai visoji* .Amerikos istori
joje,” jis šneka netiesą ir ne
są monę.

Pietinių valstijų rasistai iš
kėlė toki šūki: praktikuok ra
sinę savigarbą—kovok komu
nizmą!”

Tokia dabar jau mada : vi
si niekšai, visi kriminalistai, 
visi vagys, visi politiniai suk
čiai, visi makartistai savo 
biaurų veidą bando paslėpti 
po anti-komunistine maska.

Paimkime lietuviškus rakė- 
tierius iš ALT ir VLIKo. Jie 
taip pat maskuojasi anti-ko- 
munizmu. Jie dar prideda 
“Lietuvos laisvinimą.” Ir su
randa jie nemažai lengvabū
džių žmonių, kurie jiems tiki 
ir jų apgavystę finansuoja.

.Adenauerio klika Vakarų 
Vokietijoje sušilusi darbuojasi 
užtrenk imu i durų i Vokietijos 
vienybę. Juos gi kursto An
thony Eden ir John Foster 
Dulles.

Jie žino, jie negali nežino
ti, kad Įtraukimas Vakarų Vo
kietijos Į Nato ir jos apginkla
vimas užkirs vienybei visus 
kelius.

Tai aišku. Tai jie turėtų vie
šai skelbti. Bet .jie bando svie
tui Įkalbėti kitką. Jie tai darą 
vardan vokiečių tautos vie
nybės.

Žinau aš dvi moteriškes, ku
rioms lygių gal nesiranda nie
kur kitur. Abidvi jos jau se
nyvos moteriškės. Abidvi bai
gia arba užbaigė septintąjį 
kryželį. Bet veiklumu su jomis 
nesulygins jokia “šešiolikinė.” 

^.Aš kalbu apie Anna Elea- 
noir Roosevelt ir Elizabeth 
(jjt/rley Flynn—pirmoji demo
kratė, antroji komunistė.

Abidvi šaunios kalbėtojos, 
gabios kolumnistės. Abi pasi
aukojusios politinėms Ameri-
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Jungtines Valst. reikalauja 
už nukirstą bomberį B-50

Washington. — Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Ch. 
E. Bohlen Maskvoje Įteikė 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bei trečią aštrią ir griežtą 
notą. Ji liečia š. m. liepos 
29 d. numušta Amerikos 
bomberį B-50 vandenyse 
Tolimuosiuose Rytuose.

Amerika reikalauja, kad 
Sovietai užmokėtų $2,785,- 
492 už tą bomberį. Notoje 
teigiama, kad Sovietai tiks
liai ir sąmoningai iškraipė 
tiesą apie incidentą. Taipgi 
reikalauja, kad tuojau bū
tų paleisti lakūnai, jeigu 
kurie tebėra gyvi ir randa
si Sovietų žinioje.

Viso bomberyje. buvo 17 
lakūnų. Trys lakūnai, kaip 
jau žinoma, pašautam lėk
tuvui krintant, buvo užmuš
ti. Kapitonas Roche tapo 
išgelbėtas. Kitų likimas ne
žinomas.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė tvirtina, kad bomberis 
buvo Sovietų teritorijoje, 
kad jis buvo persergėtas 
nusileisti ir pasiduoti. Vie
toje to, iš bomberio prasi
dėjo šaudymas. Tada So
vietų lėktuvai buvę priver
ti atidaryti ugnį. Todėl Ta
rybų vyriausybė du pirmes- 
nius J. V. protestus griež
tai atmetė ir pati užprotes
tavo prieš Amerikos bom
berio pasielgimą.

Amerikos gi vyriausybė 
ir vėl tvirtina, kad bombe
ris B-50 buvo tarptauti
niuose vandenyse, nepasie
kė Sovietų teritorijos ir bu
vo be jokio pateisinimo už
pultas ir apšaudytas.

Šita trečia Amerikos nota 
dėl šio incidento būsianti 
įteikta ir Jungtinėms Tau
toms. Tokį įsakymą iš vy
riausybės jau gavo Ameri-

Guatemalos fašistinės 
valdžios reikalavimai

Guatemala.— Naujoji fa
šistinė valdžia reikalauja, 
kad Meksika jai išduotų 16 
buvusios demokratinės vy
riausybės narių. Jie esą 
kriminališkai prasiž engę. 
Jų tarpe randasi ir buvęs 
Guatemalos prezidentas Ja
cobo Arbenz Guzman.

kos delegacijos Jungtinėse 
Tautose galva Henry Ca
bot Lodge.

Galima pastebėti, šis inci
dentas su bomberiu B-50 
buvo jau antras. Buvo toje 
pačioje apylinkėje nukirs
tas Amerikos bomberis B- 
29 1952 metų spalio 9 d. 
Tada Amerika reikalavo iš 
Sovietų $1,620,000 atlygini
mo.

Laukiama Tarybų vyriau
sybės atsakymo į šią notą.

Darbiečiy pasitikėjimas 
vadui Aneurin Bevanui

Ebbw Vale. — Vietinis 
Britanijos Darbo Partijos 
skyrius išreiškė pilniausią 
pasitikėjimą kairiasparniui 
Aneurin Bevanui. Visi jo 
darbai ir žygiai esą naudin
gi darbo žmonėms^

Griežtai reikalauja, kad 
dauginiai išsikraustytu

Jakarta, Indonezija. — 
Indonezijos vyriausybė dar 
kartą pareikalavo iš Indo
nezijos išsikraustyti vi
siems Čiang Kai-šeko pase
kėjams. Jie ten provokuo
ja susikirtimą tarpe Kini
jos ir Indonezijos. Jau de
portuojamas čiang i n i n k ų 
vadas a n t i - k o m u n i s tas 
Tjong Hoen-ji. Jam tačiau 
duodama proga pasirinkti 
šalį, kurion jis norėtų būti 
ištremtu.

Beveik vienbalsiai darbo
unijos reikalauja vėl 
tartis su Tarybų Sąjunga

Bonn, Vak. Vokietija. — 
Ką patys Vokietijos žmo
nės mano apie Londone de
vynių valstybių nutarimą 
Vokietiją iš naujo apgin
kluoti, pasako Vakarinės 
Vokietijos darbininkai, or
ganizuoti į darbo unijas. 
Jie nedvejotinai jau tarė 
savo- baisa, v

Vakarinės Vokietijos 
Darbo Unijų Federacija, 
kuri savo eilėse turi 6,000,- 
000 narių, savo kongrese 
beveik vienbalsiai pasisakė 
prieš Vokietijos ginklavi
mą, “kol visos galimybės 
dėl derybų Vokietiją suvie
nyti nebus išsemtos.” Iš 
384 delegatų prieš ginklavi
mą balsavo 380, už tiktai 
keturi! Tokio vieningumo 
niekados pirmiau Vokieti
jos organizuoti darbininkai 
nebuvo parodę.

Šita rezoliucija, aišku, 
pasmerkia Adenauerio poli
tiką. Joje reikalaujama, 
kad tuojau būtų iš naujo 
pradėtos derybos su Tary
bų Sąjunga dėl Vokietijos 
suvienijimo.

I Federacijos rezoliucija iš
reiškia organizuotų darbi
ninkų baimę, kad Londono 
sutartis pastatys pavojun 
visa taikos reikalą.

Kaip Vokietijos apginkla
vimas atsilieps į Vokietijos 
vidinį gyvenimą? Rezoliu
cija teigia, kad militarizmo 
atgijimas neišv e n g i am a i 
vestų prie fašistinės dikta
tūros įsigalėjimo ir užduo
tų mirtiną smūgį Vokieti
jos darbininkų pastangoms 
sukurti tikrai demokratinę 
valstybę. Delegatai, kurie 
suvažiavime kalbėjo, iš
reiškė nuomonę, kad esą ne
įmanoma prie dabartinių 
sąlygų Vokietijoje sukurti 
“demokratinę armiją.” Ji 
būtų buvusių nacių karinin
kų Lankose.

Toliau, Vokietijos unijis- 
tai sieks sutrumpinimo dar
bo valandų nuo 48 iki 40 sa
vaitėje. Jie taipgi kovosią 
už sunaikinimą kapitalisti
niu trustu, kuriu rankose 
šiandien randasi Vakarinės 
Vokietijos ekonominis gy
venimas.

CHURCHILL GAZDINA JUNGI .
VALSTIJŲ PASITRAUKIMU

Hanoi gyventojai iškilmingai
pasitiko savo išlaisvintojus

Santiago, Čilė. — Suareš
tuotas Čilės Kongreso na
rys Araneda Rocha. Jis 
kaltinamas priglaudime ko
munisto veikėjo, kurio poli
cija ieško suareštavimui.

Turkija. — čia pribuvo 
Pakistano militarinė misija 
dėl pasitarimo su Turkijos 
generaliniu štabu. Pasita
rimas esąs reikalingas pra- 
vedimui gyveniman Turki
jos - Pakistano sutarties, 
padarytos š. m. balandžio 
2-rą dieną.

Mirė Aukščiausio teis
mo narys R. H. Jackson

Washington, D. C.—Spa
lio 9 d. staiga širdies smū
giu mirė Robert H. Jack-^ 
son, Aukščiausio Teismo 
narys. Jis buvo Rbosevelto 
paskirtas teisėju 1941 me
tais. Jis priklausė prie 
konservatyvių grupės Teis
mo sprendimuose.

Jackson mirė sulaukęs 62 
metų amžiaus. Jis labai iš
garsėjo tuomi, kad tuojau 
po karo buvo paskirtas 
Amerikos prokuroru teisi
mu! nacių kriminalistų 
istorinėje Niurnburgo bylo
je. Jis pirmininkavo tarp
tautiniam tribunolui.

Jacksonas balsavo už tai, 
kad Smith Aktas būtų pri
pažintas konstituciniu ir 
pamatu komunistams įka
linti. Jis taipgi griežtai at
sisakė gelbėti Rosenbergų 
gyvybę. ..

Dabar spėliojama, ką jo 
vieton paskirs prezidentas 
Eisenhoweris. Niekas ne
sitiki, kad jis paskirtų li
berališkų pažiūrų žmogų 
ton svarbion vieton.

Blackpool, Anglija.—Spa
lio 9 d. premjeras Churchil- 
las kalbėjo Britanijos kon
servatorių partijos susirin
kime. Jis, žinoma, gyrė sa
vo partiją ir teisino visus 
savo vadovaujamos vyriau
sybės žygius.

Churchillo prakalbos pa
baiga buvo svarbiausia. Ji 
lietė tarptautinius reikalus. 
Jis gynė Londone devynių 
kapitalistinių valstybių nu
tarimus dėl Vokietijos ir 
Italijos. Jis tvirtino, kad
vokiečių militarizmo atgai
vinimas ir Vakarinės Vo
kietijos apginklavimas yra 
būtinai reikalingas “Euro
pos apgynimui.”

Daugiausia komentarų 
susilaukė jo pagrūmojimas 
fran c ū z a m s. Aštriai ir 
griežtai jis reikalauja, kad 
francūzai šitą sutartį tuo-

Suareštuotas ir kaltinamas 
dokumentų pavogime
Glen Burnie, Md. — čia 

yra pribuvęs iš Delaware 
rasistų vadas Bryant W. 
Bowles ir organizuoja ra
sistinę organizaciją Na
tional Association for the 
Advancement of White 
People. Bet Delaware gu
bernatoriaus Boggs įsaky
mu Bowles tapo areštuotas.

jau užgirtų ir nebereikalau- 
tų jokių koncesijų. Juos jis 
gązdina Amerika. Girdi, 
amerikiečių kantrybė bai
gia išsisemti, ir jeigu Fran- 
cūzijos parlamentas pasi
elgtų su Londono sutartimi 
taip, kaip pasielgė su EDC, 
tai kuotikriausiai Amerika 
savo armiją ištrauktų iš 
Europos ir, kaip beregint, 
visa Europa atitektų komu
nistams 1

Visi supranta, kad šitie 
Churchillo gązdinimai tai-
komi francūzu parlamen
tui, kuris dabar Londono 
sutartį diskusuoja.

Visokių nuomonių yra, 
kaip Churchillo gązdinimai 
atsilieps Paryžiuje. Jie ga
li tik labiau sustiprinti 
francūzu nusistatymą prieš 
vokiečių militarizmo atgai- 
vinima.

Nuskendo laivas, žuvo 27 
Areštuotas rasistų vadas

Norfolk, Va. — Spalio 9 
d. audroje nuskendo tavo- 
rinis Amerikos laivas “Mor- 
mackite.” Iš 48 įgulos vie
nuolika tapo išgelbėta. De
vyni lavonai jau surasti. 
Kitų likimas dar nežino
mas, nes tebeieškoma, bet 
beveik neliko vilties, jog 
tebėra gyvi ant vandens. 
Laivas nuskendo už apie 
150 mylių nuo kranto.

Hanoi, Vietnamas.—Spa
lio 9 d. buvo šiame mieste 
istorinė diena. Tokios de
monstracijos jis nebuvo 
matęs. Mat, tą dieną, pa
gal Indokinijos karo pa- 
1 iaubas, f r a n c ū z a i išsi
kraustė, jų vėliava buvo nu
imta, ir miestan įmaršavo 
Vietminho 30,000 armija.

Hanoi per beveik šimtą 
metu buvo francūzu koloni- 
jalizmo širdis Azijoje. Da
bar jie iš ten tapo išvaryti 
ir Vietnamo istorinė sosti-

Mandes France laukia 
sunkios kovos

Paryžius. — Fra n c i j o s 
premjeras Mendes -France 
išsireiškė, kad jam bus ne
lengva parlamente pravesti 
Londono sutarties užgyri- 
mą. Bet jis kovosiąs iš pa
skutiniųjų už sutarties už- 
gyrimą.

Trockio užmušėjo apelia
cija tapo atmesta

Mexico City. — Meksi
kos Aukščiausias Teismas 
atmetė Trockio užmušėjo 
Jacques Mornardo apeliaci
ja. Trockis buvo peiliu nu
durtas keturiolika metų at
gal. Mornard yra nuteis
tas kalėti iki gyvos galvos. 
Jis su advokatų pagalba ko
voja už išėjimą iš kalėjimo.

Prez. Eisenhower prašo 
gelbėti republikonus

Denver, Colo. — Spalio 8 
d. prezidentas Eisenhowe
ris prabilo į Amerikos žmo
nes. Jis ragino ir prašė vi
sus balsuoti už republiko
nus į Atstovų Rūmus ir į 
Senatą.

Geresniam žmonių pavei-

nė perėjo į Vietnamo žmo
nių rankas. Miestas, kaip 
žinia, turi apie 300,000 gy
ventojų.

Liaudies entuziazmas
Laikraščių koresponden

tai, kurie savo akimis ma
tė miesto perėjimą iš f ran- 
cūzų rankų į vietnamiečių 
rankas, negali atsistebėti 
tuo entuziazmu, kuriuo 
žmonės pasitiko išlaisvinto
jų armiją. Nebuvo to pa
stato, to namo, ant kurio 
vietnamiečiu vėliava nebū
tų buvusi iškelta. Visi gy
ventojai iš namų, rusių ir 
slėptuvių išėjo į gatves su
sitikti išlaisvintojus.

Įsakas armijai dėl 
užsilaikymo

Vietminho vyriausybė ir 
armijos vadovybė tuojau 
paskelbė įsakymus armijai, 
kaip ji turi užsilaikyti ir 
elgtis su gyventojais.

1. Kiekvienas kareivis 
turi turėti paliudijimą nuo 
civilinės vyriausybės, idant 
apsisaugojus nuo prisipla
kėlių ir provokatorių.

2. Griežtai uždrausti ža
loti namus ir šiaip pasta
tus.

3. Uždrausta žmones 
areštuoti be varanto iš ci
vilinės valdžios.

4. Suregistravimas visų 
nuosavybių, perimtų iŠ 
francūzu bei vietnamiečių.

5. Neleistina bosauti ant 
vietos žmonių bei į juos at
sinešti su “pasiutimu.”

6. Neleistina įeiti į na
mus be savininkų leidimo.

7. Gerbimas žmonių nuo
savybės.

8. Nevalia be leidimo įei
ti į vietos ligonines, muzie
jus, mokyklas ir bažnyčias.

9. Nevalia per tam tikrą 
laikotarpį kareiviams pirk
tis daiktus, kad išvengus 
kainų pakilimo ir infliaei-

kiniui, prezidentas ragino 
pamiršti partijas ir tik už 
republikonus balsuoti. Jis 
sakė, kad jis be Kongreso 
pritarimo ir talkos negali 
pravesti gyveniman savo 
programos. “Tas reikalas, 
į kurį mes tikime,” sakė 
prezidentas, “yra didesnis 
dalykas už bile partiją.”

Dabar eina spėliojimas, 
kiek ši prezidento prakalba 
•paveiks Amerikos žmones. 
Republikonų partijos vadai 
sako, kad jo įtaka didelė, 
jog milijonai bepartyviškų
balsuotojų dabar balsuos už 
republikonus.

Demokratai, suprantama, 
laikosi priešingos nuomo
nės. Jų supratimu, pasku
tinių poros metų republiko
nų viešpatavimo pilnai už
teko Amerikos žmonėms. 
Jie dabar balsuos už demo
kratus. Prezidento prakal
bos nieko nepagelbės.

jos.
10. Kareiviams draudžia

ma vartoti alkoholį ir lošti 
kortomis, bei kaip kitaip 
neprideramai elgtis.

EXTRA
Tokyo, Japonija. — čio

nai nugirsta per radiją, kad 
Kinijos užsienio reikalų mi
nistras Chou En-lai pasiun
tė telegramą Jungtinėms 
Tautoms. Toje telegramoje 
išreikštas aštrus apkaltinii-
mas Jungtinėms Valsti
joms. Chou En-lai sako, 
kad Jungtinių Valstijų vei
kla Formozoje sudaro gin
kluotą įsiveržimą į Kiniją.

Kinija reikalauja, kad 
Jungtinių Tautų asamblėja 
tuojau šitą dalyką apsvars
tytų ir įsakytų Amerikai iš
traukti savo ginkluotas jė
gas iš Formozds.
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“Sąmokslininkė” atliko savo bausmę
REGINA FRANKFELD, prieš porą su virš metų, 

kartu su grupe kitų darbininkų, Baltimorėje buvo nu
teista dvejiems metams kalėti kaip “sąmokslininkė.” Ji, 
josios vyras, Philip Frankfeld, ir kiti penki asmenys bu
vo teisti pagal Smitho aktą.

Praėjusią savaitę “sąmokslininkė” Frankfeld’ienė 
buvo paleista iš kalėjimo,—ji atliko savo bausmę, atsė
dėjo federaliniame kalėjime, skirtame moterims, Aider- 
son, W. Va.

Mrs. Frankfeld—jauna, inteligentiška moteris, dvie
jų vaikų motina. Dveji metai, vadinasi, buvo ištraukti iš 
jos gyvenimo, nuskriaudžiant jos dukrelę ir sūnelį.

Regina Frankfeld,—pirmoji Smitho akto auka, atli
kusį savo bausmę, pasiekusi laisvę. Visa eilė kitų dar
bininkų veikėjų tebesėdi kalėjimuose, — jie, mat, buvo 
nuteisti ilgesniam laikui kalėti. Gi keletas dešimtų vei
kėjų,—vyrų ir moterų,—yra nuteisti įkalinimui, bet jų 
bylos apeliuotos, laukia aukštesnių teismų sprendimo.

Yra susidaręs komitetas, kuris rūpinasi, kad tiems, 
kurie sėdi kalėjimuose (pagal Smitho įstatymą), būtų 
suteikta amnestija. Tai gali padaryti prezidentas Ei- 
senhoweris.

Bet svarbiausia: tenka veikti, kad patsai Smitho 
įstatymas būtų atšauktas.

Skandalas Francūzijoje
PER PRAĖJUSIAS DVI SAVAITES Francūzijoje 

buvo skandalinama dėl kai kurių svarbių, slaptų valdžios 
dokumentų išvogimo.

Istorija daug maž tokia: Iš Tautinio Apsigynimo 
Komiteto dingę kai kurie labai svarbūs dokumentai. 
Tuos dokumentus, skelbiama, paėmę toje įstaigoje tar
naujantieji asmenys, įteikę juos tūlam laikraštininkui 
Baranes’ui, o tarpininkaujant politinės policijos virši
ninkui Didės, jie buvo įteikti Francūzijos komunistų 
partijai.

Esą, Francūzijos komunistų partija žinojusi viską, 
ką taria Tautinis Apsigynimo Komitetas, — svarbiausia 
valdinė įstaiga. Kadangi komunistai tai žinoję, tai jie 
perdavę žinias Tarybų Sąjungai, o pastaroji, žinodama 
Francūzijos valdžios svarbiausiais tarptautiniais klausi
mais nusistatymą, galėjo lengvai orijentuotis Ženevos 
konferencijoje.

Tuojau pradėtas tyrinėjimas. Žurnalistas Baranes 
buvo suareštuotas; suareštuota ir daugiau aukštų val
dininkų ir valdžios tarnautojų. Baranes daug ką plepė
jo, bet plepėjo ne vienodai: kartą sakė taip, kitą—kitaip. 
Iš pradžių jis sakė, jog jis nunešęs slaptus dokumentus 
komunistų partijos vadovui Duclos ir šis juos priėmė. 
Vėliau sakė, kad Duclos jų nepriėmė, sakydamas, būk 
jis ir be tų dokumentų žinąs, ką Tautinis Apsigynimo 
Komitetas taria.

Reakcinė spauda pradėjo rėkti: Matot, ką komu
nistai daro! Jie—išdavikai.

Buvo pašauktas liudyti ir Duclos, komunistų vado
vas. Jis, daugelio nuostabai, pasakė štai ką: Baranes ir 
Didės slaptus dokumentus teikė ne komunistams, bet 
Amerikai! Baranes, pasak Duclos, yra šnipas-provoka- 
torius, gaunąs pinigus iš policijos. O policijos viršinin
kas Didės yra Jungtinių Valstijų slaptosios policijos 
agentas!

Duclos toliau iškėlė tą faktą, kad tuomet, kai na
cių kariuomenė buvo okupavusi 
navo hitleriniam Geštapui!

Matote, kur siūlai veda!

NEVYKSTA TAIP,
KAIP NORI

Tūlas P. Dailidė Sanda
roje skundžiasi, kad dipukų 

, viltys “į išlaisvinimą šian
dien yra paremtos dau
giausiai prielaida, kad neto
limoje ateityje turės kilti 
karas tarp demokratinio ir 
bolševikinio pasaulio.”

Taip, tokias viltis viešai 
ir atvirai puoselėja net ir 
social - demokratų vadovas, 
Kairys - Kaminskas. Tiek 
Kairys, tiek Dailidė, tiek 
kiti politiškai prasiradusie- 
ji, nori, kad tik juo grei
čiau įvyktų pasaulinis ka
ras. Dailidė sako, kad to 
norinčios “pavergtos tau
tos. Iš tikrųjų karo trokš
ta tų tautų neprieteliai.

Dailidė nusivylęs. Jo žo
džiais :

“Tačiau t i k r u m o j e tų 
dviejų pasaulių santykiai 
vystosi kitokia kryptimi. 
Preventyviu karo idėja, kuri 
galėtų būti teigiamas atsa
kymas į pavergtų tautų iš
laisvinimo viltis, šiandien 
formaliai atmetama. O kol 
Amerika turės ginklų per
svarą, ir Sovietų Sąjunga 
karo nepradės.”

Neprasideda karas ir ga
na! Ir dėl to lietuvių tau
tos neprieteliams tiesiog 
net negalima užmigti. Jie 
taip to karo lauke, jie jame 
dėjo visas viltis, tikėdamie
si, kad atominė bomba ati
darys jiems kelią į Lietuvą, 
kur jie ir vėl šeimininkaus 
taip, kaip šeimininkavo 
Smetonos režimo laikais.

Bet Dailidė suranda viltį 
kur kitur. Girdi, dar lie
kasi Keršte no komitetas ir 
neseniai įkurta “Pavergtų 
tautų” organizacija. Tai 
dipukams, tokiems, kaip

ler Communist Control įsta-

Bus ir daugiau unijų, ku
rios darys tą patį. Bus ir 
paskyrų asmenų, besisie- 
kiančių teismuose tą perėtą 
ir nedaperėtą reakcinį įsta
tymą atmesti, nuįstatymin- 
ti.

Prieš kiek laiko aerodro
me nusileido tuščias trans
porto lėktuvas. Jis atskri
do tiesiai iš Maskvos, ža
liojoje vejoje šio lėktuvo 
nekantriai laukė būrelis 
jaunų žmonių, o ypač vie
nas — nedidelis, rimto vei
do ir skvarbių akių, susi- 

Atrodė jis pasi-

fa-

Francūziją, Didės tar-

KIEKVIENA VALSTYBĖ 
savo agentus kitose valstybėse, 
sakyti, kad mūsų šalis, kad Anglija, kad Tarybų Są
junga nesistengia sužinoti, ką taria Francūzijos valdi
nės įstaigos. Jos stengiasi ir daro viską, kad palaikyti 
ten savo seklius, kurie joms teiktų žinias.

Būtų klaida sakyti, kad Amerika, Francūzija, An
glija ir kiti kapitalistiniai kraštai nededa didžiausių pa
stangų sužinoti, ką taria Tarybų Sąjungos ir liaudiškųjų 
respublikų valdžios. Taip pat būtų klaida manyti, kad 
socialistiniai kraštai,— taipgi ir kapitalistiniai kraštai,— 
jų valdžios, nesistengia sužinoti, kas daroma ir kas ta
riama Washingtone.

Vism tam išleidžiama didžiulės krūvos pinigu. Vi
sam tam samdomi žmonės, kad jie sektų, kad jie gautų 
ir išduotų tą ar kitą slaptą dokumentą.

Ypatingai dabar, kai veikia šaltasis karas, žvalgybų 
tinklai yra tankinami, kad jie “ką nors pagautų.”

Tik tuomet nebus tarptautinių žvalgybinių veiksmų, 
kai valstybių valdžios nedarys jokiu slaptų nutarimų. O 
slaptų nutarimų nebus, kai nebus jokio karo pavojaus, 
kai tarpvalstybinis sugyvenimas bus draugiškas ir at
viras.

Kada tai bus,—mes nežinome.

palaiko savo žvalgybą, 
Būtu didžiausia klaida v

Dailidė, dar duoda vilties, korporacijas.
Bet jei jie rimčiau pagal
votų, tai pamatytų, kad šios 
dvi įstaigos nėra 
kiaušinio lukšto.

HENRY KAISERIO 
AUTOMOBILIAI 
ARGENTINOJE

Žymusis Amerikos
brikantas, Henry J. Kaiser, 
šiuo metu yra Argentinoje. 
Tik prieš keletą dienų jis 
pasirašė su Argentinos val
džia sutartį, pagal kurią 
bus steigiamas Argentinoje 
automobilių fabrikas.

Sulyg sutarties, už treje
to metų Argentinoje būsią 
pagaminta nemažiau 40,000 
automobilių ir motorinių 
sunkvežimių per metus.

H. J. Kaiser pasižadėjo, 
kaip sako Associated Press, 
įgabenti į Argentiną už 
$10,000,000 automobiliams 
gaminti mašinų iš Jungti
nių Valstijų. Kitą dalį pi
nigų įdės Argentinos val
džia, o apie 4i9' procentus pi
nigų sudės Argentinos fa
brikantai ir finansieriai, 
pirkdami Šerus.

Mr. Kaiser, sako praneši
mai, žada panašius fabrikus 
steigti Brazilijoje ir Kolom- i I • • •
□įjoję. i

Kodėl šis fabrikantas ke-! 
lia savo mašinas į Pietų 
Ameriką?

Jis pareiškė Argentinos 
spaudai, kad Jungtinėse 
Valstijose mažesnėms auto
mobilių kompanijoms nebe- • 
liko dirvos. Girdi, didieji; 
rykliai ryja mažesniuosius:: 
General Motors korporaci
ja, Fordo Korporacija ve
ja iš rinkų mažesniąsias

mąstęs.
ruošęs kelionei: su puspal
čiu, storai prikimštu port
feliu vienoje rankoje ir il
ga brėžinių rite — kitoje. 
Šalimais 
dėliotos 
čio apai 
vairų p 
bin a su 
šios dėt 
lės. Jos 
lako dažais.

Transporto lėktuvas pla
čiai atvęrė savo duris. Vi
sa, kas gulėjo ant žolės, 
jaunuoliai atsargiai pakele 
ir sukrovė. Vidun įsiran
gę ir vyrukas su portfeliu. 
Suūžė galingi motorai, ir 

tinis, kiek pabėgė- 
vai straktelėjo nuo

ant žoles buvo iš- 
kažkokio skraidau- 
ato dalys: sparnai, 
okštės, lakūno ka- 
prietaisais. Visos 

alės buvo naujutė- 
dar kvepėjo celono

Suūžė g. 
transpor 
jęs, leng 
žolės.

Prasiv 
besu ta 
vis aukštyn, lėktuvas skri
do atgal į Maskvą.

Po 20 metų pastangų
Kauniečiui Broniui Oški

niui, apie dvidešimt metų 
užsiėmusiam sklandytuvų 
konstruktavimu, buvo apie 
ką galvoti per šias kelionės į 
šalies sostinę vai a n d a s. 
Jam atsiuntė specialų lėk
tuvą. Jo sklandytuvą BRO- 
9 gabena į Maskvos aviaci
jos institutą. Jo darbu su
sidomėjo Maskva!

...Broniaus Oškinio tė
vas — Kauno įmesto veži- 

rdamas jis paliko 
arkli, vežimą ir 

c. r v
isimasis konstr.uk-

erždamas pro de- 
rpeklius, kildamas

kas, M: 
vaikams

gabenamas Maskvon, ban
dymams.
Pastatyti, sukonstruktuoti 

skraidančią mašiną, o ypač 
bemotorinę, reikia ne tik 
daug techninių specialių ži
nių. Į pagalbą konstrukto
riams šiais metais sukurtos 
sudėtingos laboratorijos, 
kuriose, dar nepastačius 
lėktuvo, bandomos*jo atski
ros dalys, modeliai, daromi 
sudėtingiausi matematiniai 
skaičiavimai.

Ko bus vertas skraidan
tis aparatas — pirmiausia 
sužinoma iš jo teorinių 
duomenų, išreikštų skaičia
vimais ir brėžiniais. Ožki
nis nustebino... Jis atsiga
beno ne tik brėžinius, bet 
ir gatavą sklandytuvą. Be 
laboratorijos, be painaus 
teorinio paruošiamo darbo 
— jungdamas praktiką ir 
retą konstruktoriaus nuo
voką, šis žmogus pastatė 
įtaisą skraidymui ...

Ir ne bet kokį sklandytu
vą! Ne savo pramogai, ne 
savo rizikai (“pats pasi
statė, pats skrido, pats ir 
nukrito...”), o mokymuisi, 
sklandytojų kadrų ruoši
mui, masiniam naudojimui, 
kai prie vairo sėdi ir dides
nių, ir vidutinių gabumų 
busimieji lakūnai, kai būna 
ir geri, ir blogi pakilimai 
ir nutūpimai. Mokomasis 
sklandytuvas turi padėti 
jaunam pilotui, pats turi 
ištaisyti jo grubias klaidas, 
būti saugus, praktiškas 
naudoti, patogus remontuo
ti ir pervežti, pigus pasta
tyti ...

Praktika moksle
—Jūs baigėte aukštąjį 

aviacijos mokslą? — klausė 
Ožkinio Maskvoje, peržiū
rėdami jo pateiktus brėžb 
nius ir skaičiavimus, pada-

kad BRO-9 dėl savo leng
vumo ir pavaldumo yra la
bai tinkamas ir motoriniam 
startui nuo žemės. Papras
ta kalba šnekant, tai reiš
kia, kadfc jį patogu išmesti j 
orą, sakysim, su motociklo 
pagalba. Motociklas, įtvir
tintas aikštės gale, greit 
suvynioja trosą, pririštą 
prie sklandytuvo. Nuotrau
kos sparnai gauna kėlimo 
jėgą, ir visa sparnuota ma
šina su lakūnu staigiai ir 
mikliai pakyla Į viršų... O 
tada, atsikabinęs nuo troso, 
sklandytojas jau gali pasi
griebti keliančią srovę, 
skrieti, daryti posūkius...
Sprendžiamieji išbandymai

Bronius Ožkinis jaudin
damasis sekė visus šiuos 
specialius bandymus. Ptuvo 
sprendžiama, ar gyvens jo 
kūrinys, arba jis papjįldys 
tą milžinišką nepavykusių 
konstrukcijų šeimą, kurią 
nuolat gausina žmonės-ieš- 
kotojai, norintieji pamėg
džioti paukščio skridimą. 
Svajonė ir tikrovė aviacijo
je — du skirtingi dalykai. 
Ir kiek jie nusivylimo, bė
dos, dargi aukų atneša kon
struktoriams!

—Jūsų sklandytuvas ne 
tik atitinka mokomojo tilpo 
reikalavimams, bet kai kur 
juos ir pralenkia... — pa
reiškė Maskvoje Broniui 
Oškiniui. — Dabar tereikia 
išbandyti jo atsparumą la
boratorijoje.

Kelionėje į Simferopolį
Ir štai Bronius Ožkinis 

komandiruojamas į Simfe
ropolį. Jam išskiriamos lė
šos. Jis pastato dar tris 
naujus BRO-9. Viekas iš 
jų vėl gabenamas į Mas
kvą, kur šis sklandytuvas 
skirtas sunaikinti. Plieni-

vertos

i PROTESTAI PRIEŠ 
HUMPHREY-BUTLER 

AKTA U
Vilnis rašo:
“‘Paper Worker,’ orga

nas unijos, prie kurios pri
klauso 150,000 popieraunių 
darbininkų, griežtai išstojo 
prieš Humphrey - Butler 
‘Komunistų Kontrolės’ Įsta
tymą. O reikia žinoti, kad 
unija, kurios vardu kalba 
Paper Worker,’ priklauso 
Amerikos Darbo Federaci
jai. Net konservatyviai uni- 
jistai nesutinka su tuo re
akciniu įstatymu, sudaran
čiu didelį pavojų visam dar
bininkų judėjimui.

“‘Paper Worker’ kaltina 
ne tik repulbikonus už tą 
žalingiausią įstatymą. De- . 

| mokratai iš kailio nėrėsi, 
; kad pralenkus republiko- 

nūs. Įstatymas priimtas 
isterijos nuotaikoje. Dau- 

■ gelis Kongreso narių net 
nežinojo, už ką jie balsuo
ja. Pasiremiant tuo įstaty
mu, valdžia gali uždėti ant 
darbo unijų savo leteną ir 
paimti unijas savon kon
trolėm Tokios padėties 
Amerikoj nėra buvę.

“CIO seniai, išstojo prieš 
Humphrey-Butler aktą. Ne
priklausomos darbo unijos 
taip pat. Dabar ir Darbo 
Federacijos .nariai pradeda 
kelti protestus.”

Šia proga tenka pabrėžti 
tai, kad United Electrical, 
Radio and Machine Work
ers unija (UE) šiomis die
nomis kreipėsi į federalinį 

j teismą Washingtone, reika- 
• laujant išduoti indžionkši-

2 pus!.—Laisvė (Liberty)- Antrad., spalio (Oct.) 12, 1954 ną prieš tą Humphrey-But-

Jei ši Kaiserio sutartis su 
Perpnu bus g y v e n i m a n 
įvykdyta, tai automobilių 
pramonei Jungtinėse Vals
tijose bus užduotas nema
žas smūgis. Šios šalies au
tomobilių magnatai negalės 
daug savo automobilių eks
portuoti į Pietų Ameriką, 
ten jų bus užtenkamai.

Kadaise amerikiniai auto
mobiliai turėjo plačią dirvą 
ne tik šioje šalyje, o ir pa
saulyje. Bet štai, viena 
po kitos europinės ša
lys vis labiau vysto savo 
automobilių pramonę. Ame
rikoje šiandien matyti ne
maža angliškų, itališkų ir 
francūziškų automobilių. O 
mūsų šalies darbo žmonės, 
kurių gyvenimas vis sunkė
ja, nebeišgali išpirkti tiek 
automobilių, kiek jų išpirk
davo seniau, kiek jų paga
mina.

Chicago, III.
Pas Indianos Draugus

Gražus nedeldienio rytas, 
norisi toliau pavažiuoti ir pa- 
sigėrėti besikeičiančia gamtos 
išvaizda. Ir taip besigėrėdami 
dar tebežaliuojančiais miškais 
atsiradom pas Praną Moc.ka- 
petrj.

Šią vasarą jis sunkiai dirba, 
piakaituoja budavodamas sau 
naują gyvenimui namą. Pir
mą sykį jo naujame name val
gėme pietus. Šią vasarą pieši
nių visai neturėjęs laiko nu
piešti. Bet LMS Festivalyje 
matysime jo daug paveikslu 
nuo seniau nupieštų.

Vienas Prano pieštų pa
liksiu—Verpėja prie ratelio 
—turėtų būti populiariškiau- 
sias iš visų, nes tai vaizdelis, 
kurį visi iš Lietuvos atkeliavę 
prisimenam. Panašus paveiks
las skulptūroje, rodos, Petro 
Rimšos, kuris vadinamas “Lie
tuvos Mokykla.”

Sutikome ir “broliukų” far- 
mos naujus savininkus svetim-

torius perdavė daržą ir už rytus be priekaišto, su ge- ačse laboratorijų staklėse 
(pinigus nusipirko ro žinovo įgūdžiu. i jis bus sulaužytas... Prie-

faneros, staliaus 
Dienos metu jis I

gautus 
drobės 
įrankiu, 
dirbo techniku fabrikėlyje, 
naktį mokėsi aviaciojs teo
rijos, o sekmadieniais sta
tė savo sklandytuvą.

Dešimtį bemotorinių lėk
tuvų sukpnstruavo Bronius 
Oškinis per eilę metų. Jo 
atkakliame darbe tarsi ma
tai mūsų 
žiamą s 
Anais lai 
lengvai buvo įgyvendinama. 
Civilinėn 
spyrėliai, 
ros 
veninio, 
tuvoje bu 
apie pelningą vietą, mūrinį 
namelį, n 
tu ves, be 
protinga 
kažkokiu^ skraidymus, kur 
geriausiu 
sigyventi 
blogesniu 
išgverusi]

jaunimo nepalau- 
vajonę — skristi, 
kais ši mintis ne

aviacijon ėjo užsi- 
atsižadėję karje- 

ramįius ir sotaus gy- 
Buržuazinėje Lie- 
vo padoru svajoti

audingas sutuok- 
i; pavojinga ir ne-
— galvoti apie

atveju galėjai nu- 
ligi valkatos, o 
— nusisukti su 

i lėktuvu spran-

Bronius Oškinis — vienas 
iš nedaugelio civilinės avia
cijos lietuviu konstruktorių 
— nepabijojo savo gyveni
mo surišti su oro erdvių 
užkariavimu. Praėjo dvi-
dešimt metų prie braižomo 
sios lento
statant sklandytuvus, skrai 
dant...

Kel io n
Ir štai 

bas pasirbdė esąs reikalin 
gas, pripa 
naujausias sklandy tuvas

s ir skaičiavimų,

ėn išbandymui 
galų gale jo dar

žintas, Ožkinio

Laučius. Tai 
žmonės.

Sustojom
abu sveiki
Smitas džiaugiasi turėjęs gerą

labai malonūs

e ir pas Smitus. Jie 
ir gerai nusiteikę.

žuvavimui sezoną.v

i jis bus sulaužytas... Prie- 
Aš baigiau ’ tik j taisai užregistruos aukš- 

— I čiausias lūžimo ribas. Ir 
j tada paaiškės, kokios spar

no ar liemens dalys pakan
kamai stiprios, o kurias rei
kia keisti tvirtesnėmis.

Naujutėlis sklandytuvas . 
įrakinamas tarp prietaisų. 
Prie jo sparnų klijuoja kil
pas. Prasideda laužymas. 
Ji seka mokslininkai.

—Jei rodyklės parodys 
konstrukcijos lūžimą prie 
šimto procentų aproakvimo 
—jūsų sklandytuvas bandy
mą išlaikė!...—aiškina Oš
kiniui laboratorijos darbuo
tojai.—Tad pradedame!..

60... 70... 80... 90...— 
jokio defekto konstrukcijo
je . Pagaliau riba—100!.. 
Taip pat nė ženklo. 110... 
120... 145... 150!.. ,

Bandymai buvo nutrauk
ti. Oškiniui spaudė ranką 
laboratorijos vedėjas.

—Retas atsitikimas! La
bai retas,, kad prototipas iš
laikytu šitokį aprokavimą. 
Pusantro karto viršum rei
kalaujamo. Aš sveikinu jus 
su tikrai tvirta, įžymia kon-

—Ne!.. 
vidurinį... O visa kita 
iš praktikos.

Skraidymai Tušino aero
drome su BRO-9 sklaidy
tuvu praėjo labai sėkmin
gai. Lakūnai - bandytojai 
atliko visą kompleksą ban
dymų ir vieningai pripaži
no : puikus sklandytuvas! 
Skridimo metu jis sužadina 
pasitikėjimo jausmą. J o 
vairai paklusnūs net ir prie 
mažų greičių. O tai svar
bu! Mažas greitis labai pa
vojingas jaunam pilotui.

Sklandytuvą matavo, svė
rė, ar>t jo dėjo įvairius prie
taisus, tempė su lėktuvu į 
didelį aukštį, bandė ore, 
žiūrėjo pavaldumą, posūkio 
spindulį, ar 
suktukus...
Nepaprastai

Paaiškėjo, 
sveria tik 90 kilogramų. 
Nežiūrint savo lengvumo,— 
jis tvirtas ir atsparus, net 
jeigu mokinio tūpimas būtų 
nevisai taisyklingas... Pra
rasdamas vieno metro aukš
tį, sklandytuvas nuskrenda 
i priekį 14 metrų... Tai 
išreiškiama aviaciniu san
tykiu 1:14. O iki tol moko
mieji sklandytuvai smukda
vo, kaip sakoma, it kirviai... 
Geriausi rezultatai buvo 
1:9, 1-10. Be to, sklandy
tuvas labai greit surenka
mas ir išardomas. Per pen
kias minutes jį galima iš
montuoti... Per 20 minu
čių jis sustatomas. Tokie 
kasdieniniai ardymai ir su
dėjimai visai nekenkia jo

saugus prieš

mažas svoris
kad BRO-9

Ožkinis leidžiasi Kryman
Po kiek laiko Bronius Ož

kinis nuvyko į Kokteibelį, 
Kryme. Aplink — kalnai, 
akmenuotas, molėtas relje
fas. šalimais—Juodoji jū
ra. Čia patogios sąlygos 
sklandyti. Ir neveltui Kok- 
teibelis gerai žinomas tary
biniams sklandyto j a m s!.. 
Jis vadinamas jų lopšiu. Už

šiol sklandytuvai po užsiė
mimų buvo dažniausia lai
komi atvirame ore. Dėl to 
jų amžius žymiai trumpėjo.

Buvo taip pat nustatyta,

nugaros, nusistoja oi as. 
Nėra permainingų, nera
mių vėjų... Iš jūros pusės 
vien slenka oro banga. Ji 
atsiremia į šlaitą, kyla juo 
aukštyn... Ir užtenka pa-

(Tąsa 8-Čiam pusi.) . >



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

(Tąsa)
Už valandos atėjo du karininkai ir 

grupė pradėjo ilgą kelionę, ilsėdamasi 
pamiškėje. Juos vedė per ištisas ketu
rias valandas. Jie perėjo daug gatvių, 
visą stovyklą, ir sustojo prie milžiniškų 
barakų. Ten karininkai paliko karei
vius saržentų globoje ir patys įėjo į vi
dų. Išėjo jie tik už valandos ir liepė ka
reiviams eiti i vidų.

Vyresni saržentai parodė kareiviams, 
kur padėti savo aprangą, parodė loveles, 
kur teks miegoti. Vakare visi jau žino
jo visą tiesą ir buvo baisiai nuliūdę: jie 
randasi 40-toje kompanijoje... Ta kom
panija buvo pagarsėjusi visoje stovyklo
je kaip ta, kurią perėjo tūkstančiai ir 
tūkstančiai kareivių, kurie vėliau pate
ko Francijon. Ta kompanija kareivius 
į keletą dienų galutinai išmuštruodavo, 
apginkluodavo viskuom, visa karine 
manta, kitai]) sakant,— priruošdavo ka
ro frantui.

Jurgis dar nežinojo, kad ir daug jo 
draugų lietuvių jau perėjo per tą kom
paniją ir buvo išvežti Francijon. Netin
kamus frontui išsiųsdavo kitur. Už ke
turių dienų Jurgis jau buvo pilnas fron
tui pasiruošęs kareivis, viskuom aprū
pintas, ir tik laukė, kada iššauks jo var- 
dą-pavardę, — ir sudie Amerikai. Dirb
ti ten nieko jau nereikėjo, apart apšva
rinti barakus ir save. Duonos galėjo 
valgyti, kiek tik norėjo.

Vieną gražią dieną visus kareivius ka
reivis sušaukė į gretas, atėjo koks tuzi
nas guzikuotų karininkų, tarp jų gene
rolas ir keli civiliai ponai. Du jų turėjo 
aukštus cilinderius ant galvų. Karinin
kas sakė:

“Kareiviai, klausykite atydžiai, ką 
jums sakys tas ponas, kurį perstatysiu.”

Ir tuoj didelis storas ponulis užkopė 
ant pastolio, aukštą savo skrybėlę pada
vė kitam palaikyti ir pradėjo rėžti ka
reiviams labai graudinančią prakalbą. 
Jis padėjo visai žemu balsu:

“^Jaunuoliai, jus išaugino tėvai šioje 
šalyje, išaugino sveikus, gražius vyrus, 
tvirtus žmones, ir jūs džiaugėtės šios ša
lies laisve. Jumis džiaugėsi ir didžiavo
si jūsų tėveliai! Jie džiaugėsi, kad turi 
puikius vaikus, kurie ant senatvės jiems 
bus paguoda ir parama...”

Jo balsas pradėjo kilti:
“O dabar turite eiti karan! Gal ne

vienam prisieis ir gyvastį paaukoti 
Francūzijos arba Vokietijos laukuose! 
Už ką? Už Kaizerio godumą! Matote, 
jaunuoliai, Kaizeris nori vienas visą pa
saulį užkariauti. Jis trokšta užkariauti 
ir mūsų šalį, mūsų brangią Ameriką! 
Jei mes būtume užkariauti, mes taptume 
vergais. Ar mes leisime būti pavergti? 
Ar leisime pavergti mūsų šalį? Aš kar
toju: ar leisime? Taip, jūs, jaunuoliai, 
turite atsakyti, nes nuo jūsų priklauso 
išeitis!”

Kareiviai visi lyg vienu balsu sušuko: 
“Ne! Ne! Neleisime!”

Ponas vėl:
“Taip ir reikia, mano gerieji jaunuo

liai, taip ir reikia! Kaizeris skandina 
mūsų laivus, žudo mūsų jaunuolius, 
grobsto turtą, nori sunaikinti civilizaci
ją, pavergti visus žmones!....”

Baigdamas ponas galvą iškėlė aukštai, 
rankas išskėtė ir jau labai aukštu balsu 
sušuko:

“Jaunuoliai, kaizeris ne tik turi būti 
sumuštas ir jo armijos sunaikintos, bet 
jis pats turi būti suimtas, parvežtas A- 
merikon ir pakartas ant sauso medžio 
šakos!”

Kareiviai jam smarkiai paplojo. Po 
to dar kalbėjo karininkai, jų tarpe gene
rolas ir visi smarkiai vanojo kailį Kaize
riui. Jie sakė, —kad už šitą karą kaltė 
supuola tik ant Kaizerio ir kad jį reikia 
nušluoti nuo žemės paviršiaus.

Po visų kalbų kareiviams liepė eiti 
pietų, o karininkai dar liko kalbėtis.

Pirmą valandą kareiviams buvo įsa
kyta išdėti visą savo mantą ant lovų, kad 
karininkai galėtų pravesti inspekciją. 
Ir kuriam tik ko trūko, tai tuojau siuntė 
į aprangos skyrių, kad gauti kas reika- 
linįra. Peržiūrėjimas tęsėsi keturias 
diAias. Po to vieną rytą visus kareivius 
sušaukė į gretas, atėjo tie patys karinin
kai ir civiliai, o vyriausias į kareivius 

' kreipėsi:
“Jaunuoliai! Kas tik savo noru.vyktų
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Francūzijon, stokite pirmyn!
Išėjo apie pusė.
Karininkas dar šaukia:
“Kas savo noru nori važiuoti į Pran

cūziją?”
Išėjo dar koks desėtkas. Kiti tebesto

vi ramiai ir nei nemano judintis. Kari
ninkai laksto aplink nervuoti, supykę. 
Matyti, kad jie numatė, jog visi pažengs 
pirmyn, o čia toks fiasko....

Dar kartą buvo duotas raginimas, bet 
kareiviai nesijudino. Karininkai ilgo
kai šnibždėjosi su civiliais, o nenorintie- 
ji vykti mirti stovėjo lyg kokia nejudo- 
ma siena, bet savo mintyse kareiviai ste
bėjosi: kas vyks dabar?

Bet nieko neįvyko, karininkai tik lie
pė visiems eiti atgal į barakus.

Sekančiomis dienomis karininkai dar 
landžiojo po barakus ir asmeniškai kal
binėjo kareivius, ragino juos savanoriais 
vykti Francūzijon. Jiems buvo žadama, 
kad sugrįžus jų laukia geri darbai, — 
raštininkų, ugniagesių, policininkų ir, 
žinoma,— garbė. Tokiu būdu norinčių 
atsirado dar kokie du šimtai. O tokių, 
kurie griežtai atsisakė vykti Francūzi
jon, dar buvo apie trys šimtai. Tarpe jų 
buvo ir mūsų Jurgis. Bet šitie nenuora
mos laisve džiaugėsi tik vieną dienelę.

Sekančią dieną buvo sekmadienis. 
Prieš pietus kareiviai grįžo iš pamaldų. 
Kunigas kapelionas buvo pasistatęs alto
rių ant gryno lauko ir ten laikė mišias 
prie iš lentgalių sukalto staliuko. Atėjęs 
karininkas sušaukė visus į eiles ir pas
kui iššaukė visų “tėvynės priešų” var
dus ir liepė sustoti i atskirą būrį.

Kai jau visi trys šimtai radosi viena
me būryje, juos akimirksniu apsupo gin
kluoti kareiviai. Iš jų buvo atimti šau
tuvai, uniformos, nuo kojų liepė nusiim
ti aulukus ir davė nudėvėtas senas uni
formas bei batus.

Pasitaikė, kad antrą valandą po šitų 
“ceremonijų” iš New Yorko atvyko trau
kinys su svečiais, saviškiai atvažiavo at
sisveikinti su kareiviais, kurie, jie nu
jautė, greit bus išsiųsti į užjūri. Ir štai 
svečiai pradėjo ateiti stovyklom aplan
kyti saviškius, mergelės savo meilus ber
nužėlius, dobilėlius....

Tuo pačiu momentu ginkluoti sargai 
lyg geležiniu lanku apjuosė visą būrį, 
ginkluoti sargybiniai su nuogais durtu
vais, ir visai publikai stebint, pradėjo va
ryti link barakų, kurie jau buvo paversti 
į kalėjimą.

Staptelėjo jie nekuriam laikui prie 
durų. O svečiai lenda, veržiasi arčiau, 
nori su saviškiais pasimatyti. O ypatin
gai mergelės, kurios atvyko matyti savo 
bernužėlius. O jų atvyko daug ir gražios, 
kaip lelijėlės, visos nori pasimatyti, pa
sikalbėti su savo vaikinėliais. Sargybi
niai neleidžia, stumdo, barasi:

“Nevalia, mums įsakyta neprileisti, 
jie prasikaltę, su jais kalbėtis negali
ma.” Mergelės kitos net per ašaras pra
šo:

“Mes atvežėme dovanėlių, . leiskite 
mums nors jas perduoti.”

“Ne, negalima, taip įsakyta!...”
Mergelės mato, kad niekaip negalima 

suminkštinti užkietėjusių sargybinių šir
džių, tai pačios pradėjo pundelius laidyt 
per sargybinių galvas, o kaliniai gaudyti 
kas kam paĮiuolė. Sargybiniai net dur
tuvus turėjo pademonstruoti, pakol sve
čius atgrasino. Paskui visus suvarė į 
vidų. Aplink baraką liko sustatyti sar
gybiniai ir prie kiekvienų durų sargybi
nis su nuogu durtuvu, tarytum, didžiau
sius kriminalistus, žmogžudžius, ten bū
tų laikę.

Valgį jie gavo tą patį kaip laisvėje. 
Tik algelių tai ja negavo, pakol ten buvo.

Jurgis ir vėliau niekad nesužinojo, 
kur kiti draugai nusidangino, kur juos 
išsiuntinėjo. Bet jį iš tos keblios padė
ties atsitiktinai išgelbėjo vienas brangus 
tautietis, jaunuolis Antanas D. iš Brook- 
lyno, kuriam jis visą gyvenimą liko dė
kingas.

Antanukas buvo gerai pamokytas, ap
sišvietęs, mylėjo savo kalbą ir ją didžia
vosi. Tai buvo tikras savo tautos pat
riotas. Nuolat kalbėjo angliškai, nes 
jau kelinti metai tarnavo armijoje ir 
prie tos kalbos buvo pripratęs, bet, lyg 
j nokdamas, laiks nuo laiko įterpdavo ir 
lietuvišką žodį.

(Bus daugiau)
12, 1954

Sparnai
(Tąsa nuo 2 pust.) 

metėti sklandytuvą žemyn, 
j prarają, kaip jo sparnai 
pagauna šį stovintį ilgiau
siomis valandomis oro volą, 
ir nučiuožia per jį — nenu
smukdamas, bet vis kilda
mas ir kildamas... Sklan
dytojai, šią srovę pasigavę, 
nuskrenda po kelias dešim
tis kilometrų.

Oškinis čia sutiko vyru
kų, kurie be motoro jau 
buvo ore iškabėję po 120- 
130 valandų.

čempionų nuomone
Kokteibelyje BRO-9 sklan

dytuvą apžiūrėjo labai pa
tyrę garsūs šalies sklandy
tojai. Čia buvo ir sklandy
mo meistras Racinskaja, 
skraidanti 25 metus, ir 1953 
metų čempionas Chripovas, 
ir sklandymo sporto meis
trai Vigonovas, Sliesaren- 
ko. Atvyko ir didvyris' lau
reatas Anochinas — vienas 
iš tarybinio sklandymo pio
nierių.

Iš profesijos Anochinas— 
lakūnas - bandytojas. Per 
vieną sunkų skridimą jis 
neteko akies. Gydytojai jam 
buvo uždraudę skraidyti. 
Bet Anochinas nepasida
vė... Kas kartą pamėgo 
aviaciją — tas jos niekada 
nepamirš. Atkaklus lakū
nas Anochinas ištreniravo 
savo pojūčius, sveikąją akį, 
ir jį vėl grąžino skraidymo 
tarnybon.

Oškinio sklandytuvu pa- 
skrido Anochinas. Išlipo 
jis iš sėdynės smagus ir pa
tenkintas:

—Gera mašina, — tarė 
Anochinas. — Maloni ir pa
valdi. Džiaugsis mūsų jau
nimas!

Po visų bandymų Visasą
junginė DOSAAF vadovybė 
priėmė reikšmingą nutari
mą: konstruktoriaus Bro
niaus Oškinio sklandytuvą 
BRO-9 priimti sportinės į 
aviacijos tarnybon ir pra
dėti jį gaminti masiškai. 
Šiais sklandytuvais aprū
pinti šalies aero klubus...

Masiškoje gamyboje
Šiuo metu BRO-9 tipo 

mašinas jau gavo Vilniaus, 
Rostovo, Čitos, Novosibirs
ko, Kuibyševo, Maskvos ir 
kiti aero klubai. Konstruk
torius išlaikė sunku ir atsa
kingą bandymą.

Reikia pažymėti, kad res
publikoje yra ir daugiau 
jaunų, talentingų aviacijos 
technikos mėgėjų. Šiaulių 
odų fabriko inžinierius Mo- 
tiekaitis pastatė savo dar
bo sklandytuvą. Palangos 
vykdomojo komiteto komu- 
nalio ūkio skyriaus jaunas 
inžinierius Bėkštas savo 
konstrukcijos sklandytuvu 
visasąjunginiame konkurse 
laimėjo 4-ąją vietą. Lais
valaikiais atkakliai dirba 
Kauno Politechnikos insti
tuto studentai, k u r d a m i 
naujas skraidančias maši
nas. Pasižymėjo to institu
to asistentas Kuzmickas su
kūręs M-l. Įdomi šio apa
rato istorija... Kažkur bu
vo rasti sklandytuvo spar
nai ... Kuzmickas padarė 
skaičiavimus, sutrūni pino 
sparnus, padarė liemenį.

Lietuvos jaunimas nori 
skraidyti, veržiasi erdvėm 
Instruktorius Brazau s k a s 
prieš kiek laiko su sklandy
tuvu ore iškabėjo 1 valan
dą 52 minutes ir tuo page
rino Lietuvos rekordą. At
simenant, kad toje vietoje 
Nemuno šlaitai ne ypatingo 
aukščio — rezultatą reikia 
laikyti visai geru.

J. Dovydaitis

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai ?

Laisvoji Sakykla
APIE JUGOSLAVIJOS

, ČIGONUS
Šių metų Laisvės 155 ir 

168 numeriuose tilpo mano 
trumpi aprašymai apie da
bartinę Jugoslaviją ir ke
lias kitas Europos šalis. 
Laisvei numeryj 173-čiame, 
“Laisvojoj Sakykloj,” R. B. 
kritikuoja už mano apsi- 
lenkimus su teisybe. Aš my
liu teisingas pastabas ir 
švarią kritiką. Nebandy
siu atgal kritikuoti arba 
teisintis, jei rašydamas pa
dariau klaidą; tuo tarpu 
plačiau apie pakeltus klau
simus padiskusuosiu:

Pirma mano klaida, tai 
neišaiškinimas smulkmeniš

kai apie patarnautojų tip- 
sus. Tas yra mažas daly
kas, payginus su čigonų 
tautos įžeidimu. (Bet kur 
ta čigonų tauta yra? Aš 
apie ją mažai girdėjau, no
rėčiau daugiau žinoti.) Yra 
faktas, kad visose tautose 
yra gerų ir blogų žmonių.i
Taip pat yra faktas, kad 
dauguma čigonų' yra linkę 
pasidaryti pragyvenimą ne
dirbdami naudingo darbo..,

Mano supratimu, jugosla
vai daro didelę klaidą jų 
nesutvarkydami. Jie nepa
gerins savo blogos ekono
minės padėties, primesdami 
čigonams šalyje esančius 
negerumus. Kiek aš paty
riau, oficialiai jie nepuola 
čigonų, kaip hitlerininkai 
žydus Vokietijoje, bet pa
prasti žmonės tankiai pirš
tu parodo į suaugusį žmo
gų, kad tai yra čigonas, 
tinginyš. Turistams bando 
įkalbėti, kad jei ne čigonai, 
tai nebūtų gatvėje sudris- 
kėlių ir viešbučiuose prosti
tučių. Daug yra jugoslavų, 
kurie neprimeta blogumų 
čigonams; jie supranta ir 
žino, kas yra tų blogumų 
kaltininkas. Ten, kur gali
ma, susipratę darbininkai, 
organizuojasi ir stengiasi, 
nors vietiniai, socialistinę 
santvarką įsteigti. Mano 
supratimu, d a b a r t inė jų 

yra savotiškos rū-valdžia 
sies anarchija.

Apie kalbas ir tarmes
Antras mano apsilenki- 

mas su teisybe: klaidingas 
išvardinimas esančių kalbų 
ir tarmių Jugoslavijoje. Ten 
yra keturios ar penkios 
kalbos ir apie 40 tarmių; 
taip man pasakojo ten gy
venanti žmonės. Aš tų kal
bų pavadinimų neužsira
šiau, pažymėjau tik tas, 
katras atsiminiau. Kiek aš 
patyriau, beveik visos tos 
kalbos giminiuojasi su sla
vų kalba 

n e n
Tie žmonės, ku

rie n e nį y 1 i rusų, lenkų, 
ukrainų ir čekoslovakų, jie 
ginčija, kad Jugoslavijoje 
vartoj anios kalbos nepana-

šios i slaviškas šnekas. 
(Teisingi faktai yra. ten, 
kur daugiau dolerių randa
si.) Aš turiu “Serbo-Croa- 
tion” kalbos vadovėlį, iš
leistą “Marlborough’s” Lon
done (tur būt Anglijoj). Su 
kiek jugoslavų kalbėjausi, 
visi supranta šiame vadovė
lyje pa rašytus žodžius. Tu
riu ir rusu kalbos vadovė
lį; žiūrėdamas į serbo-kro- 
atų ir rusų vadovėlius sy
kiu, randu labai daug pana
šiu žodžiu. Nors nekuriu 
žodžių galūnės skiriasi, bet 
daugelio šaknys atitinka. 
Pastudijavęs serbo - kroatų 
kalbą, randu daug panašu
mo ir i lietuviška kalba.

Apie mūsų kalbą
Ar teisinga mūsų kalbą 

vadinti . lietuviška kalba? 
Kiek aš prisimenu, daug 
metų atgal, studijuodamas 
Lietuvos Istoriją, skaičiau, 
kad Lietuvoje buvo septy
nios gentys. Štai jų var
dai: aukštaičiai, žemaičiai,
letgaliai, žemgaliai, kur
šiai, jotvingiai ir prūsai. 
Kiekviena jų turėjo skir
tingą kalbą arba tarmę. 
Letgaliai, žemgaliai ir kur
šiai randasi dabartinėje 
Latvijoje. Prūsus suvalgė 
vokiečiai, kryžiuočiai. Jot
vingiai susimaišė su len
kais, gudais ir baltarusiais. 
Aukštaičiai su žemaičiais 
sudaro dabartinę Lietuvą.

Imkime aukštaičių-žemai- 
čių kalbas, kaipo dvi skir
tingas kalbas, tuomet lie
tuviška kalba išnyksta.

(Imant serbo-kroatų kal
bas, jugoslavų kalba iš
nyksta. Jeigu yra jugosla
vų tauta, turi būti ir jų 
kalba. Pats jų šalies pava
dinimas, Jugoslavija, reiš
kia; pietinę slavų tautą. 
Lenkija, Rusija, Ukraina ir 
Čekoslovakija randasi į žie
mius nuo Jugoslavijos, už 
tai jie savo kraštą ir pa
vadino pietiniu slavų kraš
tu. Vakarinio pasaulio im
perialistinės šalys stengiasi 
suskaldyti slavų tautas, to
dėl čia mums gaunamais 
dokumentališkais faktais, 
nevisuomet galima tikėti.)

Kiek man žinoma, kelios 
dešimtys metų atgal latvių 
kalba buvo daug artimesnė 
mūsiškei. Tegu dabar žmo
gus nueina su grynai lietu
viška kalba į Rygą, ar jis 
susikalbės su grynai kal
bančiais latviais? Žinoma, 
kad jis nesusikalbės...

(Mano tėvas nuvažiuoda
vo į Latviją — į turgų, su
grįžęs sakydavo: kad nuo 
ryto yra sunku su latviais 
susišnekėti, bet po pietų to
ji bėda išnyksta, o ypač 
tuomet, kai pusbonkę “vod- 
kos” ištraukia.)

Vadindami lietuvišką kal

i bą kalba, susidedančią iŠ 
aukštaičių-žemaičių tarmių, 
apsilenkiame su teisybe. 
Paliekame, užmirštame: 
dzūkų, zanavykų, kupiškė
nų ir daugelį kitų tarmių. 
Sakysite: latvių - lietuvių 
šneka nėra priprasta ir 
šiuo laiku neįmanoma, nes 
latviai labai seniai nuo lie
tuvių atsiskyrė... Pasaky
mas, kad latviai nuo lietu
vių atsiskyrė, turi mažai 
pamato, bet jeigu aiškinti, 
kaip tikrai buvo, reikia ži
noti abiejų šalių tolimą 
praeitį. Jei ir būtų galima 
sakyti latvių . lietuvių yra 
viena ir ta pati kalba, taip 
pat apsilenktume su teisy
be, nes paliktume: jotvin
gius su prūsais neįskaitę į 
mūsų tarpą, o kadaise jie 
buvo mūsų geri, artimi kai
mynai.

Istorijos eigoje
Tautos atsirado, skirtin

gos kalbos išsivystė, vals
tybės išaugo. Yra valsty
bių, kurios apima kelias 
tautas, dėl to vartoja ke
lias skirtingas kalbas. Ge
riau būtų, jeigu visos tau
tos galėtų sutverti - paga
minti vieną tobulą, aiškią, 
visiems lengvai galimą iš
mokti tarptautinię kalbą. 
Kiekvienas normalus, svei
ko proto žmogus lengvai 
gali išmokti dvi kalbas — 
savo prigimtą ir tarptauti
nę, o ypač jei yra iš ma
žens mokinamas. Gražu bū
tų, jei nuvažiavęs į kiek
vieną tautą galėtum su bi
le žmogumi susišnekėti.

Kuomet žmonija > prieis 
prie apvienytos visame pa
saulyje tvarkos, tuomet bus 
galima svajoti apie įsteigi
mą vienos tarptautinės kal
bos. Mano supratimu, su
važiavę į tam tikrą vietą 
įš•.visų pasaulio tautų ge
riausi kalbų žinovai gali 
padaryti turtingą iš aiškių 
žodžių abėcėlę. Gali išrink
ti iš visų pasaulyje esan
čių kalbų trumpiausius ir 
aiškiausius lengvai ištaria
mus žodžius ir iš viso to 
sudaryti vieną gerą kalbą. 
Tuomet būtų priimtina viso 
pasaulio žmonijai, nes nie
kas negalėtų sakyti, kad tai 
yra padaras kokio nors 
vieno žmogaus, arba norė
jimas vienos tautos su sava 
kalba visą pasaulį užka
riauti.

Anglų kalbos silpnybės
Esperanto yra aiški ir ne

blogai padaryta kalba. Bet, 
mano supratimu, ji neuž
kariaus žmonijos, nes ji yra 
vieno žmogaus padaras... 
Anglų kalba plačiai po visą 
pasaulį vartojamą. Ji yra 
labai biedna. Jos rašyba 
yra kvailiausia iš visų mo
derniškų rašybų. Reikia 
žinoti, kaip kiekvieną žodį 
sudėt iš tam tikrų raidžių. 
Ar tos raidės išsitaria ar 
ne, jos ten turi būti... 
Mes turime mažybinius ir 
malonybinius žodžius kiek
vienam daiktavardžiui. Pa
ieškokite jūs jų anglų kal
boje, matysite, kiek laimė
site. Arba vienas žodis, 
kaip “run,” turi daugybę 
skirtingų reikšmių. Tokių 
žodžių jų kalboje yra dau
gybė.

Anglai nesistengia nei 
kalbą nei raštą tobulinti. 
Čia jų išrokavimas yra 
toks: kuo painesnis moks
las, tuo sunkiau biedniems’ 
žmonėms aukštą laipsnį, bi
le mokslo šakoje, atsiekti. 
Žymus rašytojas Geo. Ber
nard Shaw prieš mirtį pa
skyrė tam tikrą savo tur
to dalį dėl patobulinimo an
glų rašto abėcėlės. Keli me
tai praslinko po jo mirties, 
bet tobulinimo nematyt.

Yra faktas, kad anglų 
(Tąsa 4-tam pusi.)



LAISVOJI 
SAKYKLA
(Tąsa nuo 3 puslapio)

Ealba ne visais atžvilgiais 
hiedna, ji turi ir gerų ypa-

■aOBMMMKMKCSRE

NewYorto^^gj^Zlnto
Renkant viena

naują kalbą iš visų pasau- 
; limų kalbų, aišku, kad ne

truktų gerų, aiškių žodžių 
dėl vienos visai žmonijai

LDS 13 kuopa pagerbė 
Dr. M. D. Palevičių

Darbieciai kandidatai 
radijuj ir televizijoj

Amerikos Darbo Parlij
susirinkime nutarta įdėti spau- 

mirusio LDS daktaro kvo“ 
Palevičiaus pagerbi-

100 policisty užmušė
vieną gemblerj

Apie šimtas policistų kovo- 
j jo valandą ir 40 minučių, iki

! (ton
Į tėjo Dr.
i mas ir jo likusiai šeimas užno-

gramą

>auta. Tam tikslui ik.—W M GiM.

Kalbėjome apie subendri- 
nimą kalbu, pažiūrėkime, 

a subendrinti 
Mano suprati-

Finansų

žeme

šineriją ūkio apdirbimui— 
žemės arimui, akėjimui 
kitiems darbams,

ir 
kolūkis 

jei nori-

pa yra gerame 
nariai susimoka
čius, ligonių nei mirusių netu
rime, i: 
doleriu.

m o r <‘s
Antradieni, spalio

turime virš Gint'1
ne|

įvyko Harleme.
Robert įtieks buvo bandytas 

areštuoti, bet pabėgo ir užbė- 
igęs ant namo stogo atsišaudė, 
i Policija šaudė tol. kol jį mir- 
| tinai sužeidė. Nuvežtas ligoni- 
j nūn mirė.
j Tiek jis pasakė, kad jis 
I naudojo narkotikus ir gemble-

Policija suėmė 11-ką 
jauny gengsteriuky

Vienuolika jaunų gengsto- 
rių pakl uvo kalėjimam Pas 
juos rasta visokių ginklų. Nu
statyta jiems kaucija po $5,- 
000.

tinami dalyvavimu su 
priešinga genge 

kur buvo užmuš- 
amž fairs Jesse

kad toje 
e veikia dvi jaunų

k m-is
met in's banketas, 

gruodžio i l d.. ‘ Senutė gina išmatas

kita jiems 
muštynėse, 
tas 15 metų 
Lipscomb.

Policija tvirtina, 
turit ori jo 
gengstori'ukų grupės, turinčios

vie-

me progresuoti. Pavyz
džiui: imkime 15 ūkininkų, 
turinčių po 10 hektarų že
mės: po vieną arklį turė
dami, jie visi eina arti ar 
akėti atskirai. Sujungus že
me i viena vieta, turime 
150 hektarų plotą. Galime 
kinkyti po 5 arklius i vie-

ta tuojau pasidaryti bilietus 
ir platinti. Palieto kaina na

Kalbėta apšvietus reikalais. 
Buvo kviestas Dr. Repšys i- 
Bostono duoti sveikatos reika-

kuriami* jis pareiškia, kad

; tu
Caroline Cerce, 7<> me-

Naujas biznio centras
■ ViewB rook lyne, prie

namu

jie nepa judintų jos kriuopš- 
čiai surinktų ir trijuose apart- 
mentuose bei skiepe laikomų 
visokiu išmalu. Ji aiškina, kad

me, du artojai po 5 nusitarta kreiptis pas Dr. Bo
risą. irgi bostonietį, kad ji:-- 
mums patarnautų.

apsaugoti.

biznio centras. Tuo rūpinasi 
l.ee Harris \ Co. namų sta-

M n imą 80,000 ketvirtainių 
! pėdų vietą jie nupirko už 
|$ 155,000 iš, City Housing Au-

nors k i 
$80,000.

buvo

po
na

20 narių. Jos tankiai 
su kita mušasi.

Suimtas su mirtinu ginklu
bartenderj

padarė pas jį kratą, 
rtiną ginklą”. Jis bu-

Policija pasekė 
Philip Buzzeo iki Washingto- 
no tilto ii 
Rado “mi
vo areštuotas ir pa 
$5,000.

Manoma, kad jis 
užmušti įš Bostono 
pabėgusį
Burke, kuris dabar New Yor
ke slapstosi.

žmogžudį

ruošėsi 
kalėjimo

Liberty Auditorijoje
šį rudeni čia turėsime kele

tą svarbių parengimų. Pralei
dę Laisvės vajaus atidarymo 
parengimą, dabar ruošiamės 
prie Lietuvių Moterų Klubo 
pietų spalio 17 d. Beliko tik 
kelios dienos iki šio parengi
mo. Pietūs bus duodami 1 vai.

Spalio 30 d. Wilsonicne ir 
Kanapienė ruošia didelį ban- 
kietą Walterio ir Elenos Bra
zauskų vedybinio gyvenimo 
penkerių metų sukakčiai mi
nėti. Tikimasi turėti svečiu iš

kai turi giminių ir draugų 
Hartforde, tai ir iš ten bus ne
mažai svietelio.

Lapkričio 14 d. turėsime 
metinį dienraščio Laisvės kon
certą. Tikimasi turėti Laisvės 
skaitytojų iš daugelio koki
ui jų.

Lapkričio 27 d. įvyksta me
tinis Lietuvių Namo Bendro
vės šėrininkų suvažiavimas ir 
banketas.

Gruodžio 11 d. LDS 13 
pa ruošia didžiulį metinį

k u o 
bau

,ga

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

VYRAI PRIE Al TOM^Įiric 
TRANSMISSION r

Vyrai prie stalu, įtaisymo darbas. 
Gera mokestis. Reikia turėti savo 
įrankius. Pagddau i.uii.i Hydroma- 
tie Eksperto.

WEB TRANSMISSION
57-08 37th Ave., Woodside

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusk) 

bos ir visos žmonijos proble
moms.

Jų įsitikinimai skirtingi, jų

ūkio už kapi-
— už komu-talizmą, ki

nizmą.
Politikoje.

gražiai gali susikalbėti tiktai 
vienu klausimu: abidvi jos ne
apkenčia m a k arti z m < >.

Pirmadienį, spalio 11
• Mrs. Rooseveltienė miw^jo sa-

15 vyrų. Dvylikos likusių 
vyrų jėgą galime sunaudoti 
kitiems naudingiems dar
bams. Apdirbant žeme su 
traktoriais ir kitokia mo
derniška mašinerija, dar 
mažiau žmonių jėgos reika
laujama . Bet ant dešimties 
hektarų ūkio mašinerija 
neįmanoma. Viena, nepa
jėgsi mašinų nupirkti, an
tra—joms nebus darbo ant 
tiek mažai žemės,—jos su
rūdys bestovėdamos.. .

Kiek aš mačiau, kolūkiai 
nesteigiami Jugoslavijoj... 
Man jų ūkio sutvarkymas 
nepatinka. Aš smulkmeniš
kai apie tai nei nesiteira- 
vau. Kiek aš girdėjau, tai 
jei kas nori, gali gauti 10 
hektarų žemės. Gali gauti

Jis mums tankiai patarnauda
vo visai veltui. ■< ie k vieną sy- 

New Yorką 
duodavo. Dr.mu ms lėk

Palevičiaus mirtis padare 
džiulį nuostolį visam mūsų 
sivienijimui.

LDS 13 kp. narys

su-

Automobilių ir čekiu vagis 
gavo 7 mentus

John Francis Amstrog, iš 
Merrick, L. I., per kelis motus 
vogė automobilius ir 1‘ederalės 
valdžios siunčiamus žmonėms.

Metus laiko policija .jį se
kiojusi ir negalėj risi vagysčių 
susekti. Bet gegužės 7 d. jį 
sugavo su vogtais daiktais. 
Šiomis dienomis jis buvo nu
teistas 7 metus kalėjime sėde-

af matas, laikomas pirmo aukš
to apartmente ir visai negyve
name antro aukšto apartmen
te, nes ten esančios visos ic>s-

privatinius; reikalus tuomet, 
l ai septynios tame name gyve
nančios Šeimos pasiskundė del 
ten laikomos nešvaros. Suras
ta jos senyvas vyras tarp sku
durų sunkiai sergantis ir iš-

Pasmerkė McCarthy
Teisėjas Irwin Davidson

Watkihso raportą, reik 
jaut į cenzu ruot-pasmerk t 
Mc( 'a rt hy.

pa-

Davidson yra demokratų 
kandidatas Manliattano 20-ta- 
nie distrikte, pavaduo iantis

Paskelbė streiką
Virš 100 E. A. Laboratories

ką. Jie dabar pikietuoja dirb
tuve 114 Spencer St., Wil-

Streikieriai pasipriešino kom
panijos pasimojimui nukapoti 
algas. Kartu jie reikalauja al
gų pakėlimo.

šios dirbtuvės darbininkai 
priklauso prie CIO United 
Auto Workers Unijos.

Pradėjo pasitarimus
30,000 trokų vairuotojų 

kitų darbininkų pradėjo 
darbdaviais pasitarimus dėl 
kontrakto sudarymo.

Unijos buvo nutarusios

ir 
su

Susirinkimas
L.L.D. 1S5 kp. susirinkimas

skelbti stjreiką, jeigu darbda
viai ir to
kinti darbininkų reikalavimus. 
Darbdaviai buvo pasiūlę pa
kelti 10 centų į valandą algos, 
bet vėliau nutraukė pasitari
mus. ■

Pagrasinus streiku privertė 
darbdavius 
atstovais

iau atsisakys paten-

su unijų 
pasitarimus.

pradėti

7:30 vai. vakaro, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill.

Nariai malonėkite ateiti į 
šį susirinkimą. Kurie dar nu
pusimo kėjote už 1954 metus 
duoklių, malonėkite ateiti 
pasi mokėt i.

ir

vo šeima apdirbsi, ir jei tu
ri gerus įrankius žemės ap
dirbimui.

Bendrai imant, pas juos 
yra savotiškos rūšies anar
chija. Vienas geras daly
kas, tai kad dauguma ju
goslavų, ar jis būtų ūkinin
kas ar miesto darbininkas, 
kovoja už taiką, prieš impe
rialistų rengiamą karą. Dar 
vienas dalykas, tai kad jie 
labai drąsiai šneka : 
įsteigimą socializmo, 
sispyrę pasakoja, kad 
būdavo j a socializmą.

Ateitis parodys, bet 
manau, akd jie to tikslo
atsieks nepakeitę dabarti
nės sistemos. Jų dideli ir 
savotiški įsitikinimai gali 
juos apvilti. A. K.

Daugiau portorikiečin
torius Ed. Lewis, kuris vado-

rinėti Porto Likos žmonių gy
venimą, grįžęs iš ten jpareiškū, 
kad mes turime lauktis dau-

Delano Valdyba

Jie

as
ne-

neturtingų 
yra impa

ir

Porto Rikoje 
žmonių gyvenimas 
kenčiamas. Tūkstančiai

lint atvykti į Jungtines Valsti
jas.

New Yorkas jiems esąs ge
riausia vieta gauti darbus, nes 
čia yra mažai apmokamų dar
bų, kurių kiti darbininkai ne
nori imti.

Nauja Įdomi Knyga

“Apie Dievus ir Žmones”

Antanas M. Metelionis1
Parašė įdomią knygą, kuri bus iš

256 Puslapių, Gražiais Apdarais

Išleidimo kaštų padengimui autorius prašo visuomenės 
lengvos paramos. Jis prašo iš anksto užsisakyti tą kny
gą. Iš anksto užsisakantiems kaina tik $1.00. Užsisa
kiusiųjų vardai bus išspausdinti knygoje.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai :

Jfr. T, Metelonis
2550} Dartmouth Avenue, North 

St. Petersburg, Florida

Rooseveltą.

Makartizmas yra svarbus 
klausimas šiuose rinkimuose

uz-Nesi vėluok 
METELTONIO

Dievus ir Žmones.” Kaina 
tik vienas doleris.

Brooklynas atidarė vajų 
gavimui Laisvei naujų skai
tytojų su pramoga. Pasek
mės tokios: parengime gau
ta 2 naujos prenumeratos 
ir 11 atsinaujino. O pats 
parengimas davė pelno vi
sai arti šimto dolerių. Vi
sur rengkite pramogas tam 
tikslui.

Banko sargas ths 
plėšikus apgavo

Trys plėšikai, 
radę B'j 
Banke, 
sargą, jį 
nešti virš 
gas juos 
areštuoti

anksti
•i d ge woo d Savings
Laurelton, tik vieną 
surišo ir bandė išsi- 

. $100,000. Bet sar- 
apgavo ir jie

ryto

buvo

plėši- 
vieno 
buvo

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

1 A-ta Lapkričio
Jį 1M o vember

Kurie turite draugų ir giminių, toliau gy
venančių; pasikvieskite į svečius ant lapkričio 
14-tos ir atsiveskite juos i Laisves koncertą. Jie 
bus jums dėkingi už tai, nes koncertas bus labai 
įspūdingas.

Koncertas Bus Gražiojoje
L i I Kert v Auditorium

» v

110-06 Atlantic Avenue, Richmond II1I1, N. Y.

Prasidės 3:30 valandą popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

Surištas sargas prašė 
kų nutraukti žemyn 
lango uždangą. O tai 
slaptas signalas. Greit polici- i
ja pribuvo ir plėšikus suėmė. -

ADF remia demokratus

ba ir 
Amatų ir 
re užgirti

Amerikos Darbo Federaci
jos New Yorko valstijos Tary- 

Didžiojo New Yorko 
Darbo Taryba nuta- 
demokratų kandida

tus gubernatoriaus ir kitoms 
valstijos vietoms.

Susirinkime, kuriame daly
vavo apie 150 atstovų, smar
kiai kritikavo gub. Dewey ma
šiną ir jo darbūs.

LDS vyrų dowlininku 
jau veikia gerai. Nemažai jų 
susirenka antradienių vaka
rais persiimti, lenktyniuoti, 
kuris tymas geriausia gali pa
sirodyti. Labai įdomu ne tik 
bowlinti, bet ir tėmyti. O Li
berty Auditorijos bowlingas 
gražiai ir švariai užlaikomas, 
tai jauku jame pabuvoti.

Dar neteko patirti, kada 
moterų lyga pradės savo lo
šimą. Laikas jau pradėti. Da
bar jau bowlinimo sezonai. 
Girdėjome tik tiek, kad jos 
susirinks šio trečiadienio va
karą pasitarti.

Trečiadienio vakare LLD 
185 kuopos nariai susirinks į 
Auditoriją. Jie laikys mėnesi
nį susirinkimą.

Kuopos valdyba kviečia vi
sus kuopos narius dalyvauti. 
Ypač svarbu atsilankyti tiems, 
kurie už šiuos metus dar nepa- 
simokėjo savo mokesčių. Tai 
bus gera proga susirinkime 
pasi mokėti.

Dar vis nesigirdi,

įsakė, kad šiandien RfĮosevel- 
tienė dar gyvesnė ir energin
gesnė. negu ji buvo 1933 me

stais, kai jo's vyras tapo pre- 
jzidentu, o Eleanora—‘‘Pirmą
ja leido.” Ji nė nesapnuojanti 
apie poilsį—nutraukimą savo

. Nereikia su Mrs. Roosovel- 
tiene sutikti visais gyvenime 

■klausimais, kad palinkėjus jai 
■‘‘ilgiausių metų.”

i velt daugelis kitu moterų ga-
I * *
į lėtų mokintis veiklumo.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

j MATTHEW A 
BUYUS “■
(BUYAUSKAS)

jau laikas ruoštis kokio nors 
\eikalo perstatymui.

Mūsų pramogų lankytojai 
myli gražius vaidinimus, dra
mas, komedijas. Kodėl gi ne- 
perstatyti kokį nors veikalą?

Aido Choras sėkmingai lai
ko pamokas penktadienių va
karais. Bet nieko nesigirdi, ar 
jis ruošiasi prie kokio persta
tymo, operetės ar koncerto.

Rep.

RADO PO LOVA
Gryžusi į savo apartmentą, 

Mrs. Florence Sefenowicz 
apie 3 vai. ryto rado po lova 
Joseph. Fox, apsivilkusį jos 
naktinėmis drapanomis. Pa
šaukta policija jį areštavo. Jis 
sako buvęs girtas ir nežinojęs 
ką darąs.

PETRAS KAPICKASSODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL
Brooklyn, N. Y

Telephone: E Vergreen 4-8174
32 Ten Eyck St

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

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
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

30fi UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbens

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

—už griežtai žemas kaijjBis.
MAX PEIST, Ph. Gt

Receptų Specialistai: C

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-4288
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