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KRISLAI
Geros ir blogos žinios. 
Nenuleiskime rankų. 
Rimtas priminimas.

t Visi jie skundžiasi.
f Iniciatyva diplomatijoje.

Tebesapnuoja hitleriškai. 
Velnias ir vyskupas.

Rašo A. Bimba

LDS Seimas nutarė pakelti 
pašalpas be pakėlimo narinių 
duoklių. Žinia džiugi ir gera.

Šalies Kongresas pasisakė 
už pagerinimus Social Securi
ty sistemos. Gerai, kad mo
terims mokės pensijas nuo 62 
metų.

Galėtų būti dar geriau : ga
lėtų ir turėtų visiems, tiek 
vyrams, tiek moterims, pra
dėti mokėti senatvės pensiją 
nuo 60 metų.

| Bet štai labai bloga naujie
na: Laisvės vasarinis finansi
nis vajus dar toli gražu nėra 
pasiekęs savo tikslo. Dar ne
same sukėlę nė dešimties 
tūkstančių dolerių. Tuo tarpu 
originaliai nustatytas vajaus 
laikas jau pasibaigė.

Ką darysime? Ar nuleisime 
rankas?

Negalima. Vajų turime 
tęsti toliau. Taip, tikiu, pa
sakys visi laisviečiai per visą 
plačią šalį!

>• Man patinka L. Prūseikos 
•Atsikreipimas Vilnyje ne tik į 
visus vilniečius, bet ir j visus 
pažangiečius. Jis pliekia pesi
mizmą ir beviltiškumą. Jis ra
gina suremti pečiais ir laikyti 
abudu dienraščius — Vilnį ir 
Laisvę.

Beje, rytuose lankosi Vil
nies štabo narys Jonas Ma
žeika. Pinigauja dėl Vilnies. 
Gerai. Paremkime jo pastan
gas.

Girdėjau, kad Joftas, grįž
damas iš Naujosios Anglijos, 
žada užsukti ir pas mus į 
Richmond Hill. Lauksime.

Sugrįžę iš Tarybų Sąjungos 
rabinai pasakoja apie toje ša
lyje žydų atšalimą nuo tikėji
mo. Tarpe senosios kartos 

įmonių dar yra šiek tiek re
liginių prietarų, bet jaunuose 

žmonėse beveik ir su žiburiu 
sunku juos surasti.

Panašiai išsireiškė protes
tantų kunigai, sugrįžę iš Ta
rybų Sąjungos. Ir jų tikėji
mas neturįs didelės ateities.

Katalikų tikėjimas irgi ne- 
bujoja.

Pagrindinis dalykas-yra ta-» 
jne, kad šviesa ir tiesa paima 
.viršų. Kur daugiau šviesos ir 
tiesos, ten mažiau prietarų.

Visa istorija byla: prieš 
mokslą ir žinojimą religija 
priversta trauktis.

Gal jokioje kitoje dirvoje 
tiek daug nereiškia iniciatyva, 
kiek diplomatijoje.

Sovietai, reikia pasakyti, 
šioje srityje pasirodė dideliais 
meistrais, štai ir dabar jie 

^prisimygę siūlo sumažinti gin
klavimąsi, nustoti atominių 
į ijj<|ų^-b a n d y m u s.

Mūsų šalies diplomatija tik 
ginasi ir teisinasi, pyksta ir 
barasi.

Į tokius sveikus Ir praktiš
kus pasiūlymus nuolatinis 
kartojimas tik “ne”, negali 
sužavėti ir nesužavės taikos 
ištroškusio pasaulio.

Vyksta Francfezigos 
KeP. suvažiavimas

Thorezas sake, kad vienybe su 
socialistais yra pirmas, siekis
Le Havre. — Šiame dar

bininkiškame Francūzijos 
uostamiestyje, kur savival
dybė komunistų rankose, 
prasidėjo nacionalinis Ko
munistų partijos suvažiavi
mas. Dalyvauja apie tūks
tantis delegatų. Partija tu
ri apie pusę milijono narių. 
Balsavimuose ji paprastai 
gauna apie penkis milijo
nus balsų.

Suvažiavime kaip stebė
tojai dalyvauja virš 20 kitų 
kraštų broliški delegatai, 
įskaitant nuo Tarybų Są
jungos.

M. Thorezo prakalba
Partijos lyderis M. Tho

rezas pasakė dviejų valan
dų kalbą, kurioje išreiškė 
savo nuomones apie tai, kas 
laukia partijos ateityje ir 
koks turėtų būti jos veiki
mas.

Jis sakė, kad pirmas ir 
svarbiausias dabartinis sie

Klaidos rimtesnės, negu manė -M—-—-—H

Rako Ši pasitraukė iš K. P. 
pirmo sekretoriaus vietos

Budapeštas. — Vengrijos 
Komunistų partijos ligšio
linis sekretorius Maty a s 
Rakoši pasitraukė iš tos 
vietos. Jis pasiuntė Ven
grijos Darbininkų (Komu
nistų) partijos centro ko
mitetui laišką, kuriame iš
aiškino, kodėl pasitraukia. 
Laiške jis sako, kad seny
vas amžius (64 m.) ir šlu
buojanti sveikata jį prie to 
skatina. Bet jis taipgi pri
deda, kad pasitraukti jis 
norėtų ir dėl to, kad jaučia
si padaręs daug klaidų.

Rakoši laiške sako, kad 
jis iš pradžios nesuprato, 
kokios buvo rimtos tos klai
dos, kurias jis darė Stalino 
kulto metu. Jis manąs, kad 
jis padarė partijai žalos ir 
pasilikti toliau vadovaujan-

Chicagos menševikui oraku
las, kuris anais metais šaukė 
“Valio už Hitlerio legijonus”, 
vėl užgiedojo: Kai ji, Vokie
tija, “suorganizuos savo pu
sės milijono vyrų armiją ir 
apginkluos ją moderniškais 
ginklais”, Sovietų valdovai at
siklaups ant kelių!

/ /

Grigaitis tebe'sapnuoja ir 
tebeklieda hitleriškai.

1 1 • '

Vyskupas V. Brizgys įrodi
nėja, kad “meluoti žmogus 
išmoko nuo velnio”. Dabar 
mums bus aišku, pas kokį 
“profesorių” savo mokslą bai
gė Brizgys ir jo sutonuoti ko
legos.

Toliau vyskupas pranašau
ja: “Visi melo vaisiai bus su
rinkti ir į ugnį įmesti.”

Prašosi klausimas:” Kur at
sidurs “šventieji” velnio mo
kiniai?

kis yra sudaryti vienybę su 
socialistais. Antras siekis 
yra pabaigti karą Šiaurės 
Afrikoje.

Thorezas savo kalboje 
apsistojo ir prie Stalino 
kulto klausimo. Kaip yra 
žinoma, Thorezas žymiai 
švelniau negu Italijos. Tog
liatti, Vokietijos Ulbrichtas 
arba kiti komunistų vadai 
tą kultą pasmerkė. Šioje 
kalboje suvažiavime Thore
zas pabrėžė, kad vidujinė 
kritika kairiajame judėji
me, kokia aštri ji nebūtų 
ir kaip priešai momentaliai 
tuo nesinaudotų, galutinė
je išvadoje suduoda smūgį 
priešams, nes gimdo svei- 
kešnį ir stipresnį darbinin
kišką judėjimą bendrai.

Thorezas sakė, akd par
tija nėra pakankamai sti
pri, kaip galėtų būti, an
gliakasių, metalistų ir jau
nimo tarpe.

čioje vietoje reikštų kenkti 
pataisoms..

Partijos komitetas jo re
zignaciją priėmė, nors pa
brėžė jo svarbią rolę pra
eityje. Į Rakošio vietą iš
rinktas Gero.

Pranešama, kad neseniai 
viename partijos skyriaus 
susirinkime nekaltai pakar
to Laszlo Rajko našlė kal
tino, kad pats Rakoši kal
tas už neteisingus apkalti
nimus prieš jos vyrą. Raj- 
kas dabar rehabilituotas ir 
jo žmona, kuri anksčiau 
buvo išmesta, dabar vėl 
partijos narė. •

Panaikino atskirą karišką 
komandą Tolimuose Rytuose

- Washingtonas.. — Apgy- 
nos departmentas nutarė 
panaikinti atskirą karinę I 
komandą Tolimuose Rytuo
se, kuri savo štabą turėjo' 
Tokyjoje. Nuo dabar Ame
rikos karinės jėgos Japo-' 
nijoje ir Pietų Korėjoje 
priklausys nuo bendros Pa- 
cifiko laivyno komandos. 
Pėstininkų jėgos turės sa
vo “sub-komandą,” bet ji 
rasis Pietų Korėjoje, o ne 
Japonijoje.

Tuo tarpu Amerikos avi
acijos štabas išsikraustė iš 
Tokyo miesto centro į už
miestį. Japonus ilgai er
zino faktas, kad Amerikos 
vėliava plevėsuoja virš di
delio Meiji pastato miesto 
centre ir ten pat stoyi gin
kluoti amerikiečiai karei
viai.

ORAS NEW YORKE 
švelnu, gali būti lietaus

Prailgintas Iki Rugsėjo 4-tos 
Vajus Sukėlimui Fondo

Žymus veikėjas sukėlimui fondo Jonas Skliutas, iš 
Worcester, Mass., patarė prailginti vajų sukėlimui $15,- 
000 fondo. Jo patarimą priimame ir vajų prailginame 
iki rugsėjo 4-tos dienos.

Vajaus reikalas, kažin kodėl, nebuvo rimtai pa
imtas daugelyje kolonijų. Todėl, Jono Skliuto patarti, 
duodame progos atsilikusioms kolonijoms atsigriebti — 
vajų pratęsiame.

Originaliai paskelbtu 3 mėnesių vajum šukelėm tik 
$8,666.16. Dar trūksta $6,333.84. Tai labai mažai tesu
kelia. Daug yra gerai žinomų laisviečių, kurie dar ne
prisidėjo į fondą, prašome jų pasinaudoti prailginimo 
proga. Tik būkite malonūs nebetęsti jau ir taip per 
ilgai užtęstą dalyką. . .

Prašome kolonijų veikėjų dar pasirūpinti surengti 
pramogų fondo sukėlimui. Kad ir mažos pramogos duo
da gerus rezultatuš. Susiėjimas, pasitarimas spaudos 
reikalu daug reiškia moraliai ir materialiai.

Vajaus stovis sulyg šia diena:
J. Skliutas, Worcester, Mass, (jo laiškas tilps atski

rai) prisiuntė aukų/$215.00. Aukojo:

(Tąsa 4—tame puslap.)

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

J. Skeltis ......................................................... $25.00
F. Mazurka ............ ’................................ 25.00
LLD 11 kuopa ................................................ ; 20.00
J. N......................................................................  10.00
A. Vosilienė ................................   10.00
F. P. Petrauskai......... *....................  10.00

* J. B. Jakaičiai (Westbury) ............................. 10.00
K. Kosulis .............................  10.00
L. Patriotas ....................................................... 10.00
J. Pigaga ......................   10.00
F. Kalanta ......................................................... 10.00
A. Vilčiauskas ........................... '........... 10.00
J. M. .........................  10.00
D. ždemeikis. .................................... ............. 10.00
J. J. Urmonai (Chicago) ................................... 5.00
P. Jucius ..................   5.00
A. B. Norusevičia .............................................. 5.00
B. Čeponis .......................................................... 5.00
J. Bendorius ..................................................    • 3.00
Smith .... ..........................................................  2.00
R. Janulis ............................................................ 2.00
L. Patriotas .. . . ................................................... 2.00
J. Lozurevičius ................................................... 2.00
J. S.................................. ,.................................... 2.00
Kukliavičienė ...............................................  1.00
A. Miliauskas .;................................................... 1.00

Karači.— Nors Pakista
nas priklauso prie anti-ko- 
munistinib SEATO bloko, 
premjeras Mohomedas Ali 
spalio menesį apsilankys 
Liaudies Kinijoje.

‘ Washingtonas. — Atsto
vų, butas ketvirtadienį pra , 
dėjo balsuoti apie pataisy
mus prie civilinių laisvių 
įstatymų.

Madridas. — Fašistinė 
Franko valdžia paskelbė 
“tautinę šventę” sąryšyje 
su fašistinio sukilįmo 20- 
omis metinėmis/

Nusiginklavimą reikėtų palikti 
patiems kariškiams, sako Dulles

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles pareiškė, kad 
jis apie nusiginklavimų ne
turi nuomonės — jis nei už, 
nei prieš. Viskas priklau
so, sakė jis, nuo pačių ka
rinių jėgų vadovų, nes tai 
tik jie gali nustatyti, kiek 
kariuomenės mums reikia.

Dulles kalbėjo taip spau
dos konferencijoje. Kai ku
rie laikraštininkai vėliau,

Washingtonas. — Sena
torius George sako, kad 
Amerika neturi tvirtų įro
dymų, kad Sovietai laiko 
kalėjime pašautų JAV or
laivių įgulų narius. Pro
testas paremtais tik gandais 
ir spėliojimais.

Washingtonas. — Prezi
dentas gal nevetuos įstaty 
mo apie socialinį saugumą, 
kuris duoda moterims se
natvės pensijas pradedant 
62-ais gyvenimo metais, o 
negalaujantiems pensijas 
sulaukus 5(^ m.

klausė, ar Dulles nejaučia, 
kad aukštieji karininkai 
natūraliai yra palinkę už 
kuo didesnes karines pajė
gas, kad tik civiliniai val
džios pareigūnai tame klau
sime galėtų turėti labiau 
bešališką priėjimą. v

Dulles išreiškė bendrą 
viltį, kad “per ateinantį de
šimtmetį pasaulis padarys 
tiek pažangos, kad reikės

Nehru, Tito, Nasser 
pabaigė pasitarimus 
“Nesukrėtė pasaulio, bet atsiekė 
daug gero,” sakė premjer. Nehru

Belgradas. — Brioni sa
loje pasibaigė Nehru, Tito 
ir Nasser i o p a si ta r i m a i. 
Prieš bendro komunikato 
išleidimą prem. Nehru pa
sakė laikraštininkams, kad 
pasitarimai atsiekė daug 
gero, nors būtų perdaug 
laukti, kad jie sukrėstų pa
saulį arba iškeltų ką nors 
ypatingai naujo. Tito, iš 
kitos pusės, sakė, kad pa
sitarimai “labai ir labai 
daug atsiekė.”

(Laikraščiui einant spau- 
don dar nebuvo gautas pa
sitarimų oficialus komuni
katas, taigi, nežinota, ko
kie konkretiški nutarimai 
buvo padaryti.)

Prieš tai, kai Nehru at
vyko, Tito ir Nasseris, Ju
goslavijos ir Egipto prezi
dentai, išleido bendrą pa
sitarimų komunikatą. Ten

Kad suvaldytų chuliganizmą

Įsakyta Amerikos kareiviam 
Vokietijoje būti barakuose
Bonna. — Amerikos kari

nių pajėgų Europoje ko1- 
mandantas generolas Hod
ges išleido įsakymą, kad 
amerikiečiai kareiviai Va
karų Vokietijoje po vidu
nakčio turi būti barakuose, 
kareivinėse. Tas padaryta, 
kad bent kiek suvaldyti vis 
besiplečiantį karių chuliga
nizmą. Vokiečiai tą klau
simą net svarstė Bavarijos 
seimelyje ir pačiame Vak. 
Vokietijos parlamente. Nu
rodyta, kad pasitaiko vis 
daugiau užpuolimų, jaunų 
merginų išniekinimų ir 1.1.

Seržanto McKeono byla

Teismas apžiūrėjo pelkyną, 
kur paskendo šeši marinai
Parris Island, S. C.—Ma

rinų seržanto McKeono by
la tęsiasi. Teismo nariai ir 
advokatai apžiūrėjo pelkes 
prie šios marinų bazės, į 
kurias McKeonas išvedė į 
baudžiamus nakties prati
mus marinų kuopą, šeši jų 
paskendo. Ten, pelkėse, 
liudininkai ir pats McKe
onas aiškino, kaip buvo 
pravestas šis žygis. McKe
onas, profesionališkas kar
eivis marinas iš Worceste- 
rio, kaltinamas žiaurume,

Davatkynai nenori, kad
New Yorkas. — Garsioji 

švedų kilmės amerikietė 
filmų aktorė Ingrid Berg
man, kuri dabar gyvena 
Italijoje, norėtų nekuriam 

mažiau remtis karinėmis 
pajėgomis.” Kitais žodžiais, 
tuojau, dabartiniu laiku, 
apie nusiginklavimą nėra 
kalbos.

sakoma, kad abu preziden
tai sutiko su Bandungo 
konferencijos išvadomis 
kas liečia Azijos ir Afrikos 
kraštus. Daug ko konkre- 
tiško ir tame komunikate 
nėra.

Dabar Nasseris ir Nehru 
išskrido Kairan, kur Neh
ru bus Egipto svečiu. Bel
grade Nehru kalbėjosi ir su 
trim Alžyro nacionalistų 
atstovais, kurie tam tikslui 
atvyko. Kaire jis kalbėsis 
su kitais Alžyro atstovais. 
Jis taipgi priims kai ku
riuos Maroko ir Tunisijos 
nacionalistus..

Nehru sutikimas Jugosla
vijoje buvo labai iškilmin
gas, bet pats-Nehru vęngė 
rodytis viešumoje, nes, sa
kyta, po ilgos kelionės po 
kelis Europos kraštus, jis 
buvo labai pavargęs.

Generolo Hodgeso įsaky
mas paliečia 150,000 ame
rikiečiu kareiviu, kurie su- C C'

daro įgulą Vokietijoje. Vie
nas amerikietis karininkas 
pripažino, kad iki šiol tik 
maža dalis kareivių pralei
do didžiausią nakties dalį 
kareivinėse.

Vakarų Vokietijos spau
da rašo, kad tas naujas 
įsakymas dar neišriš prob
lemos, nes jis liečia tik tar
nyboje esančius kareivius, 
bet kariai, kurie gauna 
atostogas, gali pral.ejsti 
naktis bile kur.

girtuokliavime, įsakymų 
neklausyme. Sakoma, kad 
visą dieną prieš tą naktinį 
žygį jis kareivinėje kartu 
su kitu seržantu po truputį 
traukė iš vodkos butelio.

Tuoj po įvykio serž. Mc
Keonas. teigė, kad jis skaito 
save kaltu ir nori “imti pri
klausančią mediciną,” bet 
dabar jis skelbia savo ne
kaltybę. Jis sako, kad ką 
jis darė, darė ir visi kiti 
marinų seržantai.

įleistų Ingrid Bergman 
laikui grįžti Amerikon, kad 
vaidinti televizijoje. Bet 
įvairūs katalikų ir kitokie 
davatkynai sako, kad jie 
protestuos. Mat, jų akyse 
ta aktorė “nemorališka,” 
nes būdama ištekėjusi mo
teris, ji įsimylėjo į italų 
filmų direktorių Rosselini 
ir jiems gimė-vaikas.
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PO 20 METIJ
SUKAKO DVIDEŠIMT metų, kai Ispanijoje prasi

dėjo civilinis karas.
Padrąsinti Hitlerio ir Mussolinio, Ispanijos monar- 

chistiniai generolai pirmiausia sukilo Ispanų Moroke, o 
iš ten sukilimas prieš Ispanijos resplbliką persimetė ir į 
pačią Ispaniją.

Karas buvo ilgas ir aštrus. Respublikos gynėjai iš
tikimai, pasišventusiai gynė respubliką, bet jiems stoka
vo ginklų, stokavo amunicijos, stokavo visokių kitokių 
daiktų. Gi fašistai, vadovaujami budelio Franko, užten
kamai gavo paspirties iš hitlerinės Vokietijos, iš fašis
tinės Italijos.

Tiesa, Tarybų Sąjunga ir Meksika—dvi draugiškos 
šalys Ispanijos respublikai—padėjo liauęliečiams, bet ne
galėjo užtenkamai jiems suteikti pagalbos, nes fašistai 
Ispanijos uostus blokadavo.

Francūzija, kurios priešakyje tuomet stovėjo socia
listas Blumas, galėjo padėti Ispanijos respublikai, bet ne
padėjo, atsisakė, — laikėsi “neutralumo” politikos. .Pre
zidentas Rooseveltas taipgi darė tą pačią klaidą.

Iš. visų pasaulio kraštų, jauni vyrai vyko Į Ispaniją 
padėti respublikai gintis nuo fašizmo. Tūkstančiai ir 
tūkstančiad geriausių jaunuolių stojo liaudiečiams tal
kon. Tūkstančiai jų savo galvas ten paguldė, o daugelis 
buvo sužeisti.

• Amerikiečiai jauni vyrai taipgi nesnaudė—vyko į 
Ispaniją ir ten sudarė Lincolno vardo brigadą ; ameri- 
Ispaniją ir ten sudarė Lincolno vardo brigadą; ame- 
kiečių lietuvių darbininkų vaikų.ten taipgi kariavo už 
respubliką; keletas jų ten garbingai galvas padėjo tam, 
kad fašizmas būtų nugalėtas.

JEI DEMOKRATINĖS Vakarų Europos šalys ir 
Amerika būtų prieš 20 metij susipratusios, jei jos visos 
būtų stojusios Ispanijos respublikai talkon, tai respubli
ka būtų laimėjusi pergalę. Fašizmas būtų buvęs nu
galėtas.

Deja, bijodamos “komunistinio baubo,” tos šalys 
laikėsi savo “neutralumo.” ' —

Jei Ispanijoje fašizmas būtų buvęs sumuštas, tai 
veikiausia nebūtų prasidėjęs ir Antrasis pasaulinis ka
ras; fašistai nebūtų drįsę jį pradėti. Bet, padrąsinti 
Amerikos, Anglijos, Francūziios ištižimo Ispanijos res-. 
publikos gynimo reikale, fašistai 1939 metais vykdė sa
vo pasibrėžtą planą: užkariauti pasaulį.

Kiek milijonų žmonių žuvo dėl to, kad laiku nebu
vo atliktas prieš fašizmą bendras veiksmas!

*

ISPANIJA tebėra valdoma falangįst.ų (fašistų), ku-j 
rių priešaky stovi generolas Franko. Šalis skursta. 
Žmonės gyvena baisioje priespaudoje.

Bet nereikia manyti, kad ten yra viskas ramybėje. 
Ne! Nepaisant žiaurios priespaudos, fašizmo priešai ko
voja—kovoja jie labai sunkiose sąlygose.

Vyksta studentų ir darbininkų streikai.- Reiškia
mas fašizmu nepasitenkinimas visokiais būdais.

Nors Franko yra atsukęs prieš komunistus pačias 
žiauriausias represijti priemones, tačiau Ispanijos Ko
munistų Partija gyva, ji veikia palėpyje, pogrindyje. 
Tiesa, daug komunistų yra sukišta į kalėjimus, bet į 
vietas tų, kuriuos fašistai sučiumpa, stoja nauji žmo
nės, nauji kovotojai ir veda savo tautos išlaisvinimo dar
bą pirmyn.

Amerika susitarė su Franku dėl militarinių bazių 
įsteigimo Ispanijoje; Amerikos makartistai dažnai 
Tranko į padanges kelia. Tačiau visa tai Ispanijos fa
šizmo neišgelbės: jį anksčiau ar vėliau Ispanijos liau
dis nuvers ir ant jo griuvėsių atkurs Ispanijos Liaudies 
Respubliką.

JULIUS GERBER
TIE ŽMONĖS, kuriems kadaise teko būti Amerikos 

Socialistų partijoje, atsimena Julių Gerber j. Per ilgus 
metus Gerberis buvo vadovaujančiuose tos partijos pos
tuose.

Kai įvyko skilimas, kai milžiniška dauguma Socia
listų partijos narių sukūrė Komunistų partiją, Julius 
Gerberis pasiliko su socialistais.

1936 metais įvyko kitas skilimas Socialistų partijoje: 
dešinieji socialistai išjos pasitraukė ir įkūrė Social De
mokratų Federaciją, su kuria pasiliko ir J. Gerberis. Gi 
kairesniųjų socialistij organizacijoje vadovavo Norman 
Thomas.

Liepos 16 d.' Julius Gerberis mirė New Yorke. Mirė 
sulaukęs 85 metų amžiaus. Jis buvo gimęs Latvijoje, Ry
goje. Jaunas atvykęs į' Ameriką; čia tuoj stojo į sočia- 

? listinį judėjimą.
Tiesa, pastaruoju metu Gerberis jau nebedalyvavo 

• veikime, bet jis vis palaikė ryšius su tais, kurie aršiau
siai puola socialistinius kraštus ir pažangųjį darbinin- 

. kų judėjimą.
Taigi Qerberio gyvenimas buvo sueikvotas.

vištukų ūkis
padinė. Čia pasirodo ir Jo
nas švariose drapanose, vi
sai ne kaip' ūkininkas, ale 
kaip koks miesto biznierius 
dieną “off” turintis.

Nuostabu, kaip tai gali
ma? Taip, galima ir ūki
ninkui atrodyti į “žmogų.” 
Tik reikia apšvietos, gabu
mų, progresyviškos min
ties, ir suautomatuoti ūkį. 
Ne visiems pasiseka taip 
“laisvo pasaulio tvarkoj,” 
bet daugeliu atvejų galima.

Thomsonų vištidė atskir
ta nuo rezidencijos krū
mokšlių tvora. Ji turi apie 
du šimtus pėdų ilgio ir apie 
'penkiasdešimt pločio, gal 
dešimt pėdų aukščio. Joje 
auginama apie dešimt tūks
tančių virštukų iki šešių sa
vaičių amžiaus, nuo' kada, 
vežami perdirbimo į žmo
gaus maistą vieton. Tuomi 
užsiima kiti žmonės. Višti
dėj reikalingi darbai suau- 
tomatizuoti. Vanduo, kuris 
labai vištukams reikalin
gas, automatiškai pribėga 
į lovelius, kada loveliuose 
nebėra vandens. Šiluma pa
ti reguliuojasi “brooderiuo- 
se.” Pakratai pritaikyti tęs
tis net per mėnesius. Mais
tas privežamas pakabintu 
“geležinkeliu.”

Vištukams maistas duo
damas dusyk į dieną. Kada 
ateina laikas v ištaka m s 
maistą duoti, Jonas ir So
phija užsimeta tam reika
lui drabužius ir pasileidžia 
po vištidę. Jonas labai pa
rankiu ir laikotaupišku bū
du pripila didelį lovį-veži- 
mą maisto ir pastumia išil
gai vištidės. Iš to lovio 
jiedu semia maistą viedrais 
ir pila į mažučius lovelius 
ant grindų, iš kur jį viš- 
tukai pasipešdami ėda. Tas 
darbas jiems užtrunka gal 
apie valandą. laiko.

Užbaigę šėrimo darbą, 
jiedu numeta tuos drabu
žius ir lenda po šiltais la
šais, nušiplauna, persiren
gia j švarias drapanas, ir 
atrodo nebe kaip vištų ūki
ninkai, kurie per metus iš
augina keliasdešimt tūks
tančių pusviščių-“fryerių,” 
ale kaip kokie miestiečiai. 
Tada jiedu atlikinėja kitus? 
aplink stubą darbus, arba 
skaito, rašo ir užsiima ki
tais gyvenimo reikmenimis, 
reikalingais protų lavini
mui, poilsiui ir abelnai kū
no rekreacijai.

Kadangi Jonas pats ve- 
geterijonas, nevalgus mė
sos, tai jis ir kitiems tokį 
maistą rekomenduoja ir jį 
parduoda per “Mail Order.” 
Jis nemažą ir tą biznį iš- 
vystęs. Kam ko reikia, jam 
pasiunčia užsakymą in če
kį, arba'“money orderį,” o 
jis jiems, reikalingus mais
to daiktus nusiunčia.

Kai kada jam pasitaiko 
tame bizny ir juokingų 
kur j ozų. Tūli atsiunčia pi
nigus ir daikto vardą, ko 
nori, b adreso — ne. Ir tu 
žinok dabar, kur ką siųsti. 
O sykį dar ir tokį laišką 
gavo: “money orderis” ant 
trijų dolerių ir ant popie
riuko parašyta—“God bless 
you.” Be vardo ir be adre
so.

Thomsonų stubelės- vidus 
moderniškai pri rengtas, 
kaip bile New Yorko prie
miesčio vienos šeimynos 
moderniški namukai. Gra
žūs baldai, ...visi paranka
mai, šiltas ir šaltas tekan
tis vanduo, elektra, gazas, 
maudynė, centrinė šiluma, 
ir visi kiti moderniški pa
togumai ir padabinimai. O

Pavyzdingas
• Kadangi beveik visi se

nieji atvykę iš Lietuvos lie
tuviai buvo gimę ant ūkio, 
tai daugeliui vis norėjosi 
vėl grįžti ūkininkauti, da
ryti gyvenimą gamtos pa
galba. Tas jausmas ir pa
geidavimas vis vyravo ir 
pas mūs draugus, LDS pir
mos kuopos narius Sophiją 
ir Joną Thomsonus, natū
ralistus. Didžiumą savo 
gyvenimo jiedu praleido 
didmiesty Brooklyne. Bet 
pagalios ūkininkystės no
ras viršijo, ir jiedu paliko 
šimtus draugų ir pažįsta
mų ir apleido didįjį New 
Yorką su savo dangorė- 
žiais ir įsigijo ūkį Connect
icut valstijoje, kad vištųkus 
auginti.

. Retas kuris jų draugų 
nenorėtų jų aplankyti, nie
kas to Brooklyne neginčys. 
Tas noras vyravo ir - pas 
mane. Taigi, šią vasarą ir 
aplankiau juos.

Dažnai ir daug kur esu 
matęs ūkio gyvenimą, nes 
ir pats maniau tapti pieno 
gamyklos ūkininku, tačiau 
tokio pavyzdingo ūkiško 
gyvenimo neteko matyti, 
kaip Thomsonų. Gal mane 
ir atgrasino pirmiau maty
ti Amerikoje ūkio gyveni
mo bandymai nuo bandy
mo ūkininkauti, nors ne
maža pastangai dėjau agri
kultūrą lavintis. Kur tik 
nuvykdavau ūkio pažiūrėti, 
tai vis pamatydavau nema
lonų ir atgrasinantį vaizdą. 
Ūkininkai apsivėlę, apšepę, 
vyrai ir moterys, be galo 
stokuodąmi žinojimo. Vis^ 
apsikrovę tais nepabaigtais 
darbais nuo anksti ryto iki 
vėlaus vakaro.

Ūkio išvaizda niekad ne
pasitaikydavo maloni, pa
traukli ten būti ir gyventi. 
Kur tik nepažvelgsi, ten 
matysi primėtytų netvar
koje ūkiškų padargų, apžė
lusių žolėmis, arba apmėty
tų kokiais žagarais, paga
liais, palikti amžinam su
puvimui. Visur tik prižėlę 
piktžolėmis, kad nei per
žengti negali, o “pagraži
nimui” dar ir gyvulių mėš
las išdrabstytas po kiemą 
ir kur tik neprieisi.

Nevelinau aš tokio gyve
nimo mūs Thomsonams, nes 
maniau, kad gal ir negali
ma Amerikoje kitokio ūkiš
ko gyvenimo sutverti, gal 
jau tas gyvenimas taip ir 
reikalauja gyventi. Jeigu 
nesi Amerikoj ant ūkio gy
venęs, tai tikrovės ir nega
li pasakyti. Taigi, vykda
mas pas Thomsonus bijojau 
tą seniau, matytą ūkio vaiz; 
dą ir pas juos išvysti.

Koks skirtumas! Nespė
jau prisiartinti prie jų 
ūkio, ir mano akys netiki, 
kad čia vištukų ūkis, ne 
pasekmingo miestiečio re
zidencija. Baltas, gražus 
namelis ant kalnelio, didelė 
pieva aplink, rūpestingai 
apiplauta, tamsiai žaliai žo
lė susimaišius . su baltais 
dobilėliais, o aplink tų jau 
kvietkų, kvietkelių, kur tik 
nepažvelgsi. ’ Net' tuoj teko 
pamislyti: “Jeigu čia at
vestam mūs kvietkininką- 
hortikultūristą Večkį, tai iš 
tikrųjų jis būtų priverstas 
Thomsonams pavydėti.” Už 
namuko matosi jaunas so
delis užvestas, kur dvi gra
žios ožkos ganosi.

Tik prisiartinus prie ta
ko link gražiosios stubelės, 
štai ir Sophija Thomsonie- 
nė, švarioj suknelėj, kaip 
iš kokio “coffee clutch” tik 
grįžus, o ne vištų ūkio gas-

Kada žmogus tikrai senas?
Senas žmogus yra tas, 

kuris yra apsileidęs, susmu
kęs arba liguistas, o “seną” 
žmogų čia pavadinsiu pa
gyvenusiu žmogumi. Pagy
venusio žmogaus amžius 
nemalonus, net ir žiaurus; 
kiekvieną senstantį žmogų 
sukrečia pamisimus apie 
senatvę, pažiūrėjus į suvy
tusį, sukrypusį,. beviltingą, 
visų pastumtą į šalį, išmes
tą iš draugijinio gyvenimo. 
Pagyvenusiam žmogui fi
ziškai, socialiai ir moraliai 
yra durys uždarytos ne dėl 
susidėjusių daugelio metų, 
bet vien dėl apsileidimo iš1 
stokos supratimo, kaip ori
entuotis tame amžiuje. 
Daugelis žmonių sulaukę 
apie 60 metų netenka vil
ties ir greit pasiduoda li
kimui, laukia mirties. Drau
giškuose pasikalbėjimuose 
šie žmonės dažnai išsitaria: 
“Jeigu sulauksiu kitų me
tų, tai darysiu tą ir tą.” 
Jiems atrodo, kad jau nėra 
jokios išeities. Aš visiškai 
netikiu, kad pagyvenusio 
žmogaus amžius turė- 
tu būti toks tuščias 
ir b e v i 11 i n g a s. Aš ti
kiu, kad pagyvenęs žmo
gus galėtų būti jaunesniu, 
gražiau atrodančiu, gyves
niu ir linksmesniu. 80 me
tų žmogus galėtų atrodyti 
kaip 40 metų žmogus, tik 
reikėtų tvirtos nustatytos 
mitybos ir abelnai rimto 
nustatyto viso socialio gy
venimo. Aš patėmijau dau
gelį žmonių, turinčių 70-80 
metų, neturint nė vienos 
raukšlės ant savo veido ir 
nedaug žilų plaukų. Judėji
mas gana vikrus, dar net 
'dirba, atlieka vyro dienos 
darbą.

Tik gaila, labai gaila, 
kaip tabako nuodai ir alko
holis naikina jų brangią 
sveikatą. O jeigu ir rastų
si nekuriems raukšlių ant 
veido, tai visi pagyvenę 
žmonės turėtų reikalauti, 
kad būtų steigiama pigios 
gražinimo—“face lifted” — 
įstaigos, taip kaip moterų 
gražinimui “beauty salons” 
kas keli blokai.

Gal jūs pasakysite, kad 
aš kalbu nesąmonę. O aš 
jums pasakysiu, kad vis
kas galima, jeigu žmonės 
darbuotųsi ta linkme. Kon
servatyvūs visuomenės žmo
gus konservatyviškai ir pro
tauja. Iškilus naujoms pro- 
gresy viškoms mintims, žmo
gui sunku suprasti; tik jei
gu dažniau bus minimos tos 
mintys, tai pradės kiek ge
riau prasiblaivyti jų supra
timas. Mokslas gana aukš
tai išsivystęs, pilnai galėtų 
pasitarnauti tam žmonių 
gražinimo reikalui. Žmo
gus turėtų reikalauti, kad 
turtai būtų naudojami jo 
paties naudai.

Didžiausias naikintojas 
žmogaus sveikatos ir iškrai
pymas jo fizinės išvaizdos 
yra persivalgymas - persi- 

kadangi jįedu dailininkai, 
tai savo ra^kų piešiniais, 
gražiuose rėmuose, sienos 
išdailintoš.
. Ne taip jiedu čia rado 
viską gražiai ir moderniš
kai įrengta. Vietelė buvus 
taip primityviškai apleista, 
kad jiems, ėmė net dvejus 
metus, iki viską atvedė į 
modernišką tvarką. Bet 
jtam reikėjo noro, gabumų 
ir apšvietos. Thomasonai 
abu tą turi.

Čia pat kaimynystėj pa
sekmingai vištas augina ir 
kitas gerai žinomas brook- 
lynietis, Verkutis.

gėrimas - persirūkymas ir 
bereikalinga vienatvė, kuri 
veda prie nusiminimo ir 
rūpesčių. Ar buvote pagy
venusių žmonių namuose, 
matėte tas beviltingas žmo
nių šmėklas slankiojant, 
tartum be jokių jausmų su
tvėrimai?

Kam reikėtų laukti mir
ties kaipo išsigelbėjimo iš 
tos prapulties? Žmogus se
name savo amžiuje neturė
tų laukti mirties, bet links
mai gyventi ir linksmai nu
mirti.

Motinos, kurios išauklė
jo jaunus šalies piliečius, 
yra priverstos eiti su suti
nusiais keliais plauti turčių 
raštines.

Dabar, ką reikėtų daryti 
dėl pagerinimo pagyvenu
sio žmogaus likimo? žmo
gaus likimas yra jo paties 
rankose ir supratime. Pir
mas būdas, tai turi išmokti 
šokti, reikia eiti į gražias 
svetaines nors kas šeštadie
nį pasišokti - paromansuo- 
ti. Šokis yra geras sportas 
—gera mankšta, jis sutei
kia gerą nuotaiką ir ne
reikia nuobodžiauti. Šokis 
jus sulaikys nuo ėjimo į 
karčiamą ir nuo persigėri- 
mo. Geras šokėjas turės 
susilaikyti nuo persivalgy
mo; šokis reikalaus tavęs 
būti tiesiu ir liesiu.

Antras dalykas, visą va
saros laisvą laiką sunau
dok pavandeny besimaudy
damas, saulėj besikaitin
damas. Saulė suteiks tavo 
kūnui tam tikru vitaminu 
ir padarys tavo odą sveika 
ir diržinga,’ sulaikys ją nuo 
susiraukšlėjimo.

Trečias dalykas, tai tu
rėk moterį ir ją mylėk. Mo
teris yra didesnė dalis tavo 
laimingojo gyvenimo ir vil
ties. Moteris yra tavo am
žiaus kelionės draugas.

Tas pats

Tuoj pradėsime spausdin
ti V. Mykolaičio-Putino ro 
maną “SUKILĖLIAI.”

Liuminescencij a
Tartu valsty b i n i a m e 

universitete vyko Vi- 
sąsąjunginis pasitar imas 
liumine s c e n c i j o s klausi
mais, kurį surengė aukš
toji mokykla drauge 
su Estijos Mokslų aka
demijos P. N. Lebedevo 
vardo Fizikos institutu ir 
Valstybiniu S'. L Vavilovo 
vardo optikos institutu.

P. N'. Lebedevo vardo Fi
zikos instituto direktoriaus 
pavaduotojas profesorius 
V. L. Levšinas savo įžan
giniame žodyje papasakojo 
apie Tarybų Sąjungos pa
siekimus liuminescencijos 
srityje per pastaruosius 
penkerius metus.

Su dideliu susidomėjimu 
buvo išklausytas universi
teto rektoriaus, Estijos 
Mokslų akademijos akade
miko, profesoriaus F. D. 
Klemento pranešimas ' apie 
jo parengtą švytinčių me
džiagų—sublimatfosforų — 
rūšį. Fizikos-matematikos 
mokslų daktaras V. V. An
tonovas - R o m a n o v s k i s 
(Maskva) pranešė naujus 
duomenis fosforoscencijos 
tyrimo srityje. Pasisakė 
taip pat Leningrado moks
lininkai N. A. Tolstojus ir 
A. V. Šatilovas.

Pasitarimas tęsėsi šešias 
dienas. Jame buvo apsvars
tyta apie 100 pranešimų.
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Automatiškas 
rūšiuotuvas >

AksaiskosStancijoje (Ros
tovo sritis). — Vorošilovo 
vardo kolūkio grendymai 
aprūpinami savaeigėmis 
grūdų valymo mašinomis. 
Kiekviena jų turi elektros 
motorus. Vienas jų varo 
valymo mechanizmą, kitas 
įgalina mašiną judėti. Ma
šina pati juda grendyme. 
Baigusi rūšiuoti grūdus iš 
vienos krūvos, ji važiuoja 
prie kitos. Jos nūšumas— 
20 tonų grūdų per valandą. 
Pernai kolūkyje dirbo du 
tokie rūšiuotu vai, jie išva
lė 11,500 tonų grūdų.

Žemės ūkio artelės me
chanizatoriai nutarė pato
bulinti mašiną, pakelti jos 
našumą. Naujoji grūdų V;y. 
lymo maąina smarkiai ski
riasi nuo savo pirmtakės— 
ji gali per valandą išvalyti 
35 tonas grūdų. Rūšiuotu- 
vą aptarnauja vienas mo
toristas.

Savaeigėmis grūdų valy
mo mašinomis daba • kol
ūkyje aprūpinami visi ke
turi grendymai . Jos pakeis 
40 paprastų rūšiuotuvų ir 
atpalaiduos kitiems dar
bams 240 žmonių. Pasiga
minti elektrinę savaeigę 
mašiną gali bet kuris kol
ūkis.

Savaeiges grūdų valymo 
mašinas nutarė pasigamina 
ti ir kiti Aksaiskos rajonv 
kolūkiai.

Saules planai
Kazachijos Mokslų aka

demijos Astrofizikos in
stituto Alma-Atos stotyje 
Saulės vainikui stebėti, 
esančioje Užilio Ala-Tau 
kalnuose, 2,600 metrų vir
šum jūros lygio, prasidėjo 
paruošiamieji darbai tarp
tautiniams geofizikos me
tams. Instituto direkteM 
riaus pavaduotojas, fizikos- 
matematikos mokslų kan
didatas M. G. Karimovas 
per pasikalbėjimą su 
TASS’o korespondentu pra
nešė :

—Stoties kolektyvas re
guliariai stebi ir fotogra
fuoja įvairius Saulės at
mosferos sluoksnius, nau
dodamasis vienu iš trijų 
Tarybų Sąjungoje esančių 
koronografų1 Saulės vaini
kui stebėti neužtemimo me
tu. . Kiti du tokie instru
mentai naudojami Kislo- 
vodsko stotyje Saulės vai
nikui stebėti ir Krymo as
trofizikos observatorijoje. 
Remiantis šiais stebėjimais, 
sudaromi duju išsiveržimų 
bei išmetimų iš Saulės 
mosferos žemėlapiai, o t8f$ 
pat Saulės vainiko įvairiuo
se spektro spinduliuose že
mėlapiai, duodantieji su-\ 
pratimą apie vainiko struk
tūrą.

Saulės žemėlapiai turi 
praktinę reikšmę. Jie lei
džia spręsti apie Saulės ak-^ 
tyvumo pakitimus, suke
liančius Žemėje radijo sig
nalu girdimumo nutrūki
mą, atsiradimą magneti
nių audrų ir tokių gam
tos reiškinių, kaip Šiaurės 
pašvaistė.

Baigtas sumontuoti iš Le
ningrado gautas chromo- 
sefros teleskopas. Alma- 
Atos stoties Saulės vaini
kui stebėti kolektyvas ste
bės chromosferos žybtelė
jimus. Šie stebėjimai tA1* < 
pat įtraukti į tarptautįr 
geofizikos metų programą. 
Saulės žemėlapiai iš Ka
zachstano siunčiami į Pul
kovo observatoriją ir iš Čia 
išsiuntinėjami visoms pa
saulio observatorijoms.

r
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Guy de Maupassant

> Ponios Telje namai
i (Tąsa)

II
O dalykas buvo štai koks: 

I madam turėjo brolį, stalių
( gyvenusį jų gimtajame kai-į me, Virvily, Ero departa-
’ mente. Dar tuo mietu, kai

madam laikė dukterį palei 
Iveto, ji nešė į krikštą šio 
brolio dukterį, kuriai davė 
vardą Konstancija, Kon
stancija Rive (Rive buvo ir 
pačios ponios mergautinė 

' pavardė). Stalius, žinoda
mas, kad jo sesuo gerai ver
čiasi, neišleido jos iš akių, 
nors jie matydavos labai 
retai: abudu buvo užsiėmę 
savo reikalais, o, be to, gan 

JHoli gyveno vienas nuo ki
th. Bet kadangi mergaitė 
šiemet baigė, dvylika metų 
ir turėjo eiti pirmosios ko
munijos, tai jis pasinaudo
jo šia proga sueiti su se-v 
serim ir parašė jai, kad lau
kiąs jos atvykstant į iškil
mes . Seneliai tėvai jau bu
vo mirę, ir ji negalėjo atsa
kyti savo krikštadukrai 

. pakvietimą priėmė. Jos bro
lis Žozefas tikėjosi, kad pa
taikaudamas seseriai jis gal 
palenks ją sudaryti testa
mentą jo dukrelės naudai, 
nes madam buvo bevaikė.

Z Sesers amatas nė kiek jo 
! į g nejaudino, antra vertus, jų 
^Fkrašte niekas to ir nežino

jo. Apie ją kalbėdami, tesa
kydavo: “Ponia Telje iš 
Fekano,” o tai leisdavo ma
nyti, jog ji, gal būt, gyvena 
iš rentos.. Iš Fekano į Vir- 
vilį skaitė nemažiau kaip 
dvidešimt mylių, o kaimie
čiui sukarti dvidešim my
lių kelio yra sunkiau, negu 
civilizuotam žmogui per
plaukti okeaną. Virvilio gy
ventojai niekad nenuva
žiuodavo toliau kaip į Rua- 

, ną, gi fekaniečių niekuo ne-
■ galėjo patraukti kažkoks 
Mpenkių šimtų kiemų so

džius, pasimetęs didžiulėj 
lygumoj, ir priklausąs ki
tam departamentui. Taigi 
ten ničnieko apie tai neži
nojo.

Bet artinantis komunijos 
šventei; madam atsidūrė la
bai kebliam padėjime. Pa
vaduotojas ji neturėjo, o 
palikti įstaigą bent vienai 
dienai ji negalėjo ir galvo- 

1 ti. Tarp viršutinio ir apa- 
/ tinio aukšto damų neišven

giamai kiltų vaidai ir var
žybos; paskui Frederikas, 
be abejo, pasigertų, o kai 
jis girtas, tai gali nei už šį 
nei už tą užmušti žmogų, 
Galų gale ji nutarė visas 

^merginas vežtis su savim, o 
(y tarnui duoti atostogų dviem 

dienom. Brolis, ‘ su kuriuo 
ji pasitarė, nesipriešino tam 

f sumanymui ir apsiėmė visą 
Į • kompaniją pernakvinti vie- 
/ ną naktį pas save. Ir štai 

šeštadienio rytą, aštuntą 
valandą, greitasis trauki
nys antrosios klasės vago
ne išgabeno madam ir jo
sios palydoves.

Ligi Bezevilio jos buvo 
vienos ir tarškėjo kaip šar
kos. Bet šioj stoty į jų va
goną įlipo kaimiečių pora. 
Vyras, senis mėlyna bliu
ze, garankščiuota apikakle 
ir plačiom rankovėm, ties 
riešais surauktom ir baltai 

< • išsiuvinėtom, su senovišku 
cilinderiu ant galvos, kurio 
parudavęs plaukas styrojo 
lyg šeriai, vienoj ' rankoj 
laikė milžiniška žalia liet- c c.

stargį, o antroj—talpią pin
tinę, iš kurios kyšojo trys 
išsigandusios' ančių galvos. 
Jo žmona, sustingusi savo 
kaimietiškam apdare, smai- 

it snapas nosimi, priminėf*
:r

vištą. Jinai įsitaisė prie
šais vyrą ir sėdėjo nekrutė
dama, apstulbusi, kad pate
ko į tokią prašmatnią drau
giją

Iš tikrųjų, vagone raibo 
akys nuo vaiskių spalvų. 
Madam, nuo galvos ligi'ko
jų apsirengusi žydriu šilku, 
turėjo užsimetusi ant savęs 
dirbtinio prancūziško kaš- 
miro šalę — skaisčiai rau
doną, rėžiančią akį, liepsno
jančią. Fernanda sunkiai 
kvėpavo pasipuošusi lan
guota škotiška suknia, ku
rios korsažas vargais nega
lais suveržtas draugių, pri
laikė jos nudribusias krū
tis, lyg dvigubą kupolą, nuo
lat siūbuojantį po medžią-į 
ga, tarytum skystis.

Raaelė plunksnuota skry
bėlaite, primenančia lizdą 
su paukščiukais. Šis rytie
tiško skonio tualetas tiko 
jos žydiškam veidui. Roza- 
Kumelė rožine suknele su 
plačiais kvoldais panašėjo į 
pernelig nutukusį vaiką ar
ba į storą nykštukę, o abi 
‘Pompos” tarytum buvo pa
sisiūdinusios savo- keistus 
rūbus iš senų langų užuo
laidų, tu užuolaidų sustain-V z v v

biais išsiuvinėjimais, kurios 
buvo madoje Restauracijos 
metu.

Kai tik vagone atsirado 
daugiau keleivių, šios da
mos surimtėjo ir ėmė kalbė
tis aukštesnėmis temomis, 
kad sudarytų apie save ge
rą nuomonę . B-et Volbeke į 
jų vagoną įlipo vyriškis 
šviesiais bakenbardais, su 
žiedais ant ranku ir su auk
sine grandinėle. Viršun, į 
tinklelį, jis įmetė keletą ry
šulių, suvyniotų į ceratą. 
Buvo matyti, kad tai špo
sininkas ir linksmas vaiki
nas. Jis pasisveikino, nusi
šypsojo ir paklausė nesivar
žydamas:

—Šios damos keičia ka
reivines?

Šis keblus klausimas su
glumino keleives. Pagaliau 
madam atsikvošėjo ir atsa
kė sausu tonu, keršydama 
už įžeistą savo pulko garbę:

—Paprašyčiau tamstą 
elgtis mandagiau.

Jis atsiprašė:
—Atleiskit, aš norėjau 

pasakyti—vienuolyną.
Madam, nerasdama kuo 

atsikirsti arba, gal būt, lai
kydama pataisą patenkina
ma, oriai linktelėjo sučiau
pusi lūpas. Tada šis ponas, 
atsisėdęs tarp Rozos-Kume- 
lės ir senio kaimiečio, ėmė i 
mirkčioti trims antims, ku
rių galvos kyšojo iš didelės 
pintinės; paskui, pajutęs, 
kad jis jau pavergė publi
ką, pradėjo kutenti paukš
čiams po snapu, juokingai 
kalbino juos, stengdamasis 
pralinksminti kompaniją:

—Mes apleidome savo 
mieląjį liū - liūną! Kvat- 
kvat-kvat!

Vargšai paukščiai kraipė 
kaklus, norėdami išsisukti 
nuo glamonėjimų, nėrėsi iš 
kailio, mėgindami išsiva
duoti iš savo karklinio nar
vo; paskui staiga visi trys 
kartu sukliko liūdnu, grau
dulingu balsu: .

—Kvat-kvat-kvat!
Čia moterys prapliupo 

juokais . Jos lenkėsi, stum
dė viena kitą, norėdamos 
geriau pamatyti. Visos stai
ga pašėlusiai susidomėjo 
antimis; )o ponas padvigu
bino savo meilumą, sąmojį 
ir šposus.

Čia įsimaišė Roza ir, pa
silenkusi per kaimyno ko
jas, pabučiavo visus tris 
paukščius į snapą. Tučtuo

f
■r
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jau ir kitos panoro pabu
čiuoti; o ponas iš eilės so
dinėsi damas sau ant ke
lių, šokdino jas, žnaibė. 
Staiga jis ėmė sakyti joms 
“tu.”

Abu sodiečiai, labiau su
glumę negu jų paukščiai, 
lyg apsėsti, vartaliojo akis, 
nedrįsdami nė pasijudinti, 
ir jų seni raukšlėti veidai 
tartum sustingo: nė karto 
nenusišypsojo, nė karto ne
suvirpėjo.

Ponas, kurs buvo komi
vojažierius, juokais pa
siūlė damoms vyriškų pet
nešų ir, pačiupęs vieną sa
vo paketą, jį išvyniojo. Tai 
buvo gudrybė—ryšuly pasi
rodė besą moteriški koja
raiščiai. Čia buvo mėlyni, 
rausvi, alyviniai, violeti
niai, raudoni šilkiniai koja
raiščiai su metalinėm pa
auksuotom sagtukėm, vaiz- 
duojančiom apsikabinusius 
amūrus. Merginos sukliko 
iš džiaugsmo, paskui ėmėsi 
apžiūrinėti pavyzdžius su 
tuo rimtumu, kurs įpras
tas kiekvienai moteriai, ka
da ji čiupinėja tualeto da
lykus. Jos žvilgčiojo vie
na į kitą, šnibždėjosi, o ma
dam godžiai vartė rankose 
porelę orartžrn-ttr* kojaraiš
čių; jie buvo platesni ir 
impozantiškesni už kitus, 
tikri šeimininkės kojaraiš
čiai.

Ponas, kažką sugalvojęs, 
laukė.

—Na, mano katytės, — 
tarė jis.—Reikia juos pasi- 
mieruoti.

Prapliupo ištisa audra 
auksinų; jos spaudė taPp 
kelių sijonus, tarsi bijoda
mos prievartos. O jis ra
miai ėjo prie savo tikslo. 
Pagaliau pareiškė:

—Nenorite, tai aš vėl 
juos supokuęsiu.

Paskui gudriai ir vylin
gai pridūrė:

—O aš, — prašau pasi
rinkti, — mielai dovanosiu 
porą toms, kurios sutiks 
pasimieruoti.

Bet jos kratėsi, atsisaki
nėjo, išdidžiai išsitiesusios. 
Tačiau abidvi “Pompos” at
rodė tokios nelaimingos, 
kad jis pakartojo joms sa
vo pasiūlymą.. Ypačiai 
Flora - Siūbuoklė negalėjo 
atitraukti akių nuo kelraiš- 
čių ir aiškiai svyravo. Jis 
kurstė ją:

—Na, tik drąsiau, mer
gyte; štai pora violetinių; 
jie puikiai tiks prie tavo 
rūbų.

Tada ji pasiryžo ir, pasi
kėlusi sijoną, parodė storą 
milžėjos blauzdą, blogai ap
temptą šiurkščia kojine. 
Ponas pasilenkęs parišo jai 
kojaraištį, iš pradžių že
miau kelio, o paskui—aukš
čiau, po truputį, merginą 
kutendamas; taip kad ana 
klykavo ir trūkčiojo visu 
kūnu.. Baigęs mieruoti, jis 
atidavė jai porą violetinių 
kelraiščių ir paklausė:

—O dabar -kieno eilė?
Visos suriko kartu: 
—Mano! Mano!
Jis pradėjo nuo Rozos- 

Kumeįės, kuri atidengė kaž
ką beformiško, apskrito, (be 
kulkšnių — tikras dešras, 
kaip sakydavo R a f a e 1 ė. 
Fernanda susilaukė kompli
mento iš komivojažieriaus,' 
kurį pradžiugino jos galin
gu šulai. Gražiosios žydes 
liesos blauzdos turėjo1 ma
žiau pasisekimo. Luiza-Viš- 
tytė juokais uždengė ponui 
galvą savo sijonu, ir ma
dam buvo priversta įsikiš
ti, kad sustabdytų šį nepa
dorų. šposavimą . Galų ga
le pati madam ištiesė savo 
koją, gražią normandietės 
koją, pilną/ ir stamantrią. 
Jr komivojažierius, nuste
bęs ir susižavėjęs, galantiš

kai nusivožė skrybėlę, svei-K 
kindamas, kaip tikras pran
cūzas riteris, šią tobulą pa
vyzdinę blauzdą.

Abu sodiečiai, apstulbę iš 
nustebimo, žiūrėjo į visa tai 
šnairomis, viena akim, ir 
šioje pozoje jiedu tiek buvo 
panašūs į viščiukus, kad 
vyras šviesiais bakenbar
dais atsistojo ir pragydo 
jam pat po nosim: “ku-ku- 
riekū!” Tai vėl sukėlė links
mumo audrą.

(Bus daugiau)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Didelis rūpinimasis jaunimu

KAUNAS, Vi. 12 d. (Elta). 
Su dideliu džiaugsmu čia bu
vo sutiktas vyr. nutarimas pa
naikinti mokestį už mokslą vi
durinėse ir aukštosiose moky
klose. šiomis dienomis moky
klose, technikumuose ir insti
tutuose baigiami pavasario 
egzaminai.

Sėkmingai laiko egzaminus 
I Kauno politechnikos instituto 
i studentai. Vakar hidrotech
nikos fakulteto autokelių sky
riaus trečiojo kurso 12-11 
grupė laikė paskutinį egzami
ną. šio skyriaus studentai ne
blogai pasiruošė sesijai. Dau
gelio jų Įskaitų knygelėse — 
labai geri ir geri pažymiai-. 
Kartu su konspektais ir vado
vėliais studentai turi jr laik
raščių numerius, kuriuose pa
skelbta džiaugsminga žinia. 
Vienas šios grupės studentų 
Antanas širvidas, keletą kar
tų perskaitęs laikrašti, pasa
kė :

—Mano tėvai dirba Šilalės 
lajono Padevyčio tarybinia
me ūkyje. Mūsų šeima didelė 
—7 žmonės. Tačiau . visi ma
no broliai ir seserys gali mo
kytis. Brolis Petras šiais me
tais baigia Šilalės vidurinę 
mokyklą, sesuo Birutė mokosi 
devintoje klasėje. Man teko 
laipiė mokytis vienoje iš di
džiausių * respublikos aukštųjų 
mokyklų. Mūsų šalyje suda
lytos puikios sąlygos, kad 
mes galėtume sėkmingai įsisa- 

! vinti priešakines žinias. Pa
naikinus mokestį už mokslą, 
bus dar lengviau mokytis. Ta
rybiniai moksleiviai karštai 
sveikina na'ują ryškų, socialis
tinės valstybės didelio rūpini
mosi .jaunimu pasireiškimą.

Apdovanojimas už kilnų 
pasielgimą

Kalvarijos rajono Alksny
nės septynmetės mokyklos 
moksleiviai neseniai padarė iš
vyką į Jurgežerių apylinkę 
prie ežero. Ekskursantams ir
stantis po ežerą apvirto valtis. 
Apylinkės Tarybos vykdomo
jo komiteto sekretorė O. žie- 
melytė, rizikuodama savo gy
vybe, puolė galbėti skęstan
čių vaikų. Jai į pagalbą atė
jo vietos veterinarinės ligoni
nės sanitaras B. Linkevičius. 
O žiemelytė išgelbėjo tris vai
kus, o B. Linkevičius — mo
kytoją ir vieną vaiką.

Lietuvos Aukščiausios Tary- 
( bos Prezidiumo Įsaku O žie
melytė ir B. Linkevičius apdo
vanoti Garbęs raštais.

(ELTA)

AVALON, N. J. PUIKI PROGA
Puiki Vieta Atostogoms bei Poilsiui .

Kambarys 2 asmenim $20, 4. asmenim $30

Valgis vienam asmeniui $2.00 į dieną. Jau
niems puse kainos. Jei kurie nori patys ga

mintis valgį, turi privilegijas, yra visi 
patogumai tam reikalui.

, Liepos ir Rugsėjo mėnesiais kainos nupigintos
. Čia yra gera vieta nevien atostogom, bet ii’ visados gyventi. 

Ypatingai pensionieriams ir šiaip senesnio amžiaus i žmonėms.
i Nuolat gyvenantiems kambarių kaina nuo $20 iki $30, j mė

nesį. Antrašas:

J. A. Bekampis, 147 13th St.
Avalon, N. J. Tel. Avalon 7-5983

160 Puslapių. Kaina tik $1.00
Užsakymus Prašome Siųsti: t 

r

LAISVĖ
110-12 Atlantic Aye., Richmond Hill 19, N. Y.

Pittsburgh, Pa.
Paskutinis užkvietimas

LDS aštuntos apskrities me
tinis piknikas yra rengiamas 
liepos -29 d. E. J. Ehrler’s 
Summer Gardens parke. Par
kas gražus. Dėl to gerbiami 
lietuviai ir lietuvės, gyvenan
tieji Pittsburghe ir apylinkė
je, esate kviečiami skaitlingai 
piknike dalyvauti.

Ypatingai turi šiame pikni
ke dalyvauti LDS nariai. Bus 
čia delegatai, sugrįžę iš LDS 
Seimo. Jie čia duos raportus 
apie tai, ką Seimas nutarė.

Kas šiame piknike bus? Bus 
ir laimėjimų ir pralaimėjimų, 
bus gardžių valgių, kuriuos 
gamins V. Načajienė ir M. 
Saukitienė. Jos geros gaspa- 
dinės. Kas šiame piknike ne
dalyvaus, gailėsis. LDS na
riai, kurie turite savo karus, 
naudokite juos vykimui į pik
niką ii- padėkite kitiems čion 
atvykti.

Kaip pikniką pasiekti? Ku
rie nežinote, ateikite į LDS 
Klubą, 3351 Carson St., Pitts
burghe, arba į 1024 Beaver

- Roseland, III.
Turim kuom pasidžiaugti

Ptoselando Aido Choro mo
kytoja Daratėlė Yuden jau 
yra pagarsėjusi, kaipo gabi 
mokytoja ir talentinga kom
pozitorė ne tik Amerikoje, bet 
ir Tarybų Lietuvoje. .Kaip 
matyt iš laikraščių ir laiškų, 
Kaune vienas choras jau dai
nuoja “Tolimoj Tėvynėj”, žo
džiai Edt Jokubkos, muzika 
Daratėlės Yuden. Ir visiems 
labai patiko, tik žodį “Toli
moj” pakeitė Į “Laisvoj”. Ten 
vietoj Tolimoj Lietuvoj, dai
nuoja Laisvoj Lietuvoj.

Dabar Aido Choras moki
nasi dainą “Atsisveikinimas”, 
žodžiai K. Danylos (atmin
čiai O Zallys), muzika Dara
tėlės Yuden. ši daina tinka
ma dainuoti prie , mirusiųjų, 
šias abi dainas išleido Rose- 
lando Aido Choras. O ku
riems teks matyti “Kada Kai
mas Nemiega” spalio 21 d., 
Mildoje, tai patirs kiek ten 
gražių dainų yra sukurta D. 
Yuden. .
Pavykęs piknikas

Aido Choro piknikas liepos 
I d gerai pavyko, nors jau 
buvo manoma atšaukti dėl 
sekamų priežasčių: karštis 
siekė 104 laipsnius, daug ai
dinčių išvyko atostogom, kan- 
kliečiai turėjo išvažiavimą 
Stumbrių ūkė j e, ir buvo ma
nyta, kad Dainų šventė su
trauks visus lietuvius. Bet 
išėjo kitaip. Svečių buvo la
bai daug, net Į Dainų, šventę 
atvykę dalyvavo piknike.

♦ Pvocfordietis Grimaila susi
rado daug pažįstamų ir dar 
susipažino su ex-mainieriu 
mokytoja Anna Tilvikas ir ki
tais. Mat, ex-mainierių daug 
dalyvavo piknike. Grimaila 
visus gerai pavaišino ir žadė
jo atvykti spalio 21 d., pama
tyti operetę. Lauksime.

Marė Krizikauskas ir A.! 
Kaviliauskas, įvertindami ai- į 
(liečiu veikimą, davė po $5.00 Į 
padengimui nepaprastų išlai
dų ir liko rėmėjais. Kelintas 
pasižadėjo stoti į Aido Chorą 
kaip tik pasibaigs choro ato
stogos 3 d. rugpiūčio.

F. Mockapetris nupiešė gra- ( 
žų viršelį dėl operetės “Kada • 
Kaimas Nemiega” programos i 
knygos.

Aid ietis A. Klonis pasidavė 
į Illinois Central ligoninę pa
tikrinimui sveikatos. Gaila, 
kad choro rėmėjus šiubeikius 
patiko tokia nelaimė. Velija
me mūsų ligoniams greitai 
pasveikti. Dan Yla

Chicago' Ill.
Užmušė P. Jurčikonį, 
galiūno savininką

Liepos 14 d. anksti .ryte 
plėšikai užmušę Petrą Jūrei- į 
konį, 43 metų amžiaus, jo • 
saliūne po num. 7310 Cottage 
Grove.

Jo žmona Mary tuo laiku 
miegojo užpakaliniam kam
bary.

P. Ramos, kuris buvo savo 
automobily lanko pusėj, išgir
do šūvius ir matė, kaip du 
plėšikai išėjo iš galiūno. Jie 
tuoj dingo šalutinėj gatvėj.

Prie Jurčjkonio rastas re-į 
vol veria, o jo kišenių j buvo 
$52 'Matomai, jisai gynėsi. I 

ko vietą. Galite iš anksto pra
nešti, kad "būsite vlršminBtose 
vietose. Paskambinkite: PO 
1-0808 arba FE 1-8550. Čia 
gausite visas informacijas..

Važiuojant į LDS 142 kuo
pos namą,- reikia imti gatve- 
karį mieste ant Stanarek St. 
ir Penn. Avenue, prie Joseph 
Horne. Imkite gatvekarį 25- 
26. O vykstant į LDS 160 
kuopos namą, reiktą imti 
Redzdel busą ant 6-tos gatvės 
ir Penn. Avenue.

Pasimatysime piknike!
Rengėjai

Binghamton, N. Y.
KLAIDOS PATAISYMAS

Ketvirtadienio, liepos 12- 
tos dienos Laisvės laidoje til- ' 
po aukotojų vardai, kurie 
aukojo į Laisvės $15,000 fon
dą. Per klaidą ar neapsižiū
rėjimą likosi apleista mūsų 
gerų Laisvės rėmėjų vardai: 
V. ir E. Kazėnai, iš Johnson

• City, N. Y. Jie aukojo $5.00. 
j Labai atsiprašau dd. Kazėnų 
už nemalonią klaidą, t

M. Kazlauskienė

Ave., North Side Pittsburghe. 
Iš ten būsite nuvežti į pikni-

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

USNYNE
Moderninė Lietuvos Istorija Poemoje 

Tai žmogaus Sielą Jaudinantis Kūrinys!

Parašė žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
Gyvai atvaizduojama kaip Lietuvai tapus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudoti liaudį. 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis daugiau 
glemžėsi turto.

Visokie savanaudžiai, svietiškiai ir kunigai 
veržėsi į valdžią, steigėsi biznius, nubiedniejan- 
tiems bruko paskolas, o vėliau už paskolas ati
minėjo ūkius, miestuose namus ir kitokį turtą.

Mažažemiai valstiečiai ir darbininkai buržua
zinėje Lietuvoje, spekuliantų buvo nustumti į 
vergiją ir nepakenčiamai skaudų skurdą, —nu
rodo poetas Tilvytis.

Pagaliau, skurdo ir priespaudos nabepakęsda- 
ma pavergtųjų minia, vadovybėje komunistų 
partijos sukyla; nuverčia Smetonos fašistinį re
žimą, įsisteigia liaudies valdžia ir kuriama so
cialistinė santvarka. ,

Kas tada atsitinka su spekuliantais, zerhės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iš liaudies 
prisiplėšusiais? Apie tai tikrai ir aiškiai su
prasi pasiskaitęs knygą USNYNE.

Iškilo gaisras antrojo pasaulinio karo, vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai pasiduoda okupantams, 
išdavinėja vokiečiams Lietuvos patriotus. Pra
sidėjo .baisus masinis žmonių žudymas. Lietu
vos buržuaziniai gaivalai šnipinėja vokiečiams. 
Padeda vokiečiams žudyti komunistus ir kitus 
prieš vokiečius kovojančius žmones, — grau
džiais vaizdais piešia poetas.

Baisaus teroro kančiose sublizgėjo gyvybės 
viltis Lietuvos žmonėms. Sovietai pradėjo grū
sti vokiečius atgal. Bėga iš fronto sumušti vo
kiečiai per Lietuvą. Plėšia ir nešasi viską, ką 
tik pagaudami. Lietuvos buržuazija, tarnavusi 
vokiečiams, dreba iš baimės del vokiečių pra
laimėjimų. O Lietuvos patriotams švinta lai
mėjimo aušra.

Kas ten dėjosi tuom periodu, tikrą vaizdą 
gausi perskaitęs knygą Usnyne. Didelio talento / 
rašytojas — Teofilis Tilvytis — taip gyvai ir 
vaizdžiai aprašo, kad skaitydamas jautiesi kad 
gyvai, judančiai matai tą sielą jaudinančią, < 
istorinę epochą Lietuvoje.
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$15,000 Fondas
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Jeigu kurių pavardės praleistos, praneškite, aš pa
taisysiu. J. Skliutas.

a

s* NEW YORK
HELP WANTED-MALE

“Washington, D. C, Brangūs draugai Laisviečiail 
Be progresyvės spaudos pasaulyje viešpatautų tamsybė, 
priespauda ir išnaudoiimas. Atmuškime biaurios re
akcijos siautėjimą... skubėkime sukelti aukų į paskirtą 
fondą. Progresyvė lietuviška visuomenė ir darbininkai 
abelnai niekada nedaleis, kad mūsų mylima Laisvė nu
stotų išeiti. Pas gerus, susipratusius darbininkus, ne lie
tuvius, gavau aukų dėl broliškos progresyviškos spau
dos. Kas davė dolerį, o kiti po du ir tris. Čia rasite 
$15.00 surinktų aukų. Steponas Yoniš'kietis ”

Tai puikus kitataučių brolių atsiliepimas, jiems, ta
riame didelį ačiū!

IRT traukiniai riedės
!

pilnai šį penktadienį
Nors anksčiau buvo praneš

ta, kad ims kokios trys sa
vaitės pataisyti IRT subvės 
bėgius ir stotis, kurias apsė
mė vanduo Wa narna keri o
gaisro metu, paskui paskelb
ta, kad pataisymo darbai bus 
ant tiek baigti 
(šiandien), kad 
jau galės riedėti.

penktadienį
traukiniai

trau kiniai

Motinos laimėjo-R. Moses 
pralaimėjo - Centrai Parko 

aikštelėje žais vaikučiai

Metropolitano opera 
panaikino savo planus

Prašome pasiskaityti kita? labai malonų laišką. 
Jiems linkime kuo ilgiausios ir stiprios sveikatos—svei
kiname juos iii 50 metę vedybinio gyvenimo sukaktimi! 
Jie rašo:

“Draugai laisviečiai: Mes, Strelčiūnai, minėdami 
50 metų vedybinio gyvenimo sukaktį, nutarėm nepa
miršti ir dienraščio Laisvės. Kadangi esam Laisvės skai
tytojai per daugelį metų, tai ir negalime pamiršti, pri- 
siunčiam $50, tai bus doleris už kiekvienus mūsų vedy
binio (Golden Wedding, Anniversary) gyvenimo metus. 
Su Pagarba, Ignas ir Rozaiia Strelčiūnai, Cuddy, Pa.”

Kadangi BMT 
grįžo prie normaiiško kursavi- 

Jmo dar savaitės pradžioje, tai
ši savaitgalį susisiekimas sub- 
vių traukiniais New Yorke.jau 
turėtu būti normai iškas.

Iškilmingai sutiko 
fašistinį žudiką

Kuomet parkų komisijonie- 
rius Robert Moses keletas 
mėnesių atgal nutarė atimti 
nuo vaikų žaislavietę Central 
parke ir iš ,jos padaryti par
kinimo plotą automobiliams 
prie turtingo restorano Ta- 
\ ern on the Green, vietinės 
motinos sukėlė smarkius pro
testus, organizavo savo komi
tetą, protestavo, 
laikraščiams laiškus, 
pasimatyti su majoru 
riu ir t. t.

Ponas Moses tiktai 
Jis

rašinėjo 
stengėsi 
Wagne-

Nuo Geo. Shimaičio Brockton, Mass., gauta $48.00 
(surinko Laisvės piknike, liepos 1’ d.). Aukojo:

S. Pakalnis .......................................... $10.00
P. J. (Brighton) ................................................ 10.00
Vera Stonkus (Avon) ...........................................5.00
J. Kaziulis (Stoughton) .........................................5.00
M. Parapijonka.................................................... 5.00
J. Stoškus ........................................................... 5.00
M. Žaliukienė .............................   5.00
V. Alukonis (Stoughton) .........  2.00
J. Laimienė........................................................... 1.00

juokėsi, 
kad komisija susi- 

bevaikių moterų”, 
kurios turi perdaug laiko ir 
ieško būdų kuom nors išblaš
kyti savo nuobodumą. Kitaip 
sakant, tai ne vaikų motinos

protestuoja, o šiaip nuotykių 
ieškotojos.

Bet kova prieš Moseso nu
tarimą tęsėsi. Ji tęsėsi ir tuo 
laiku, kai Moses atostogavo 
Franco Ispanijoje.

Dabar, pagaliau, Moses 
pakeitė savo pašaipos toną 
ir paskelbė, kad jis nusilei
džia: aikštelė liks žaislaviete. 
Pradėtas darbas, kad pavers
ti ją parkinimo plotu, bus 
nutrauktas ir viskas atitaisy
ta.

Motinų komitetas paskelbė, 
kad tuomi dalykas baigtas— 
baigtas laimėjimu. Jos taipgi 
paskelbė, kad jų advokatas 
atšaukia skundą prieš Mose- 
są, kuris buvo paduotas teis
mui. S.

Metropolitano ( opera pa
skelbė, kad aniulavo (panai
kino) planus laikyti ateinan
čios žiemos sezoną. Tas pa
daryta, nes operos direkto
riai negalėjo susitarti su uni
ja. Opera jau pradėjo išsiun
tinėti atleidimo iš darbo laiš
kus savo samdiniams—daini
ninkams; choristams, akto
riams ir t. t.

Metrųpolitano personalas 
priklauso prie 12 skirtingų 
unijų. Tos unijos bendrai at
sikreipė Į direkciją su reika
lavimu, kad sezonas nebūtų 
anuliuotas. Galimas dalykas, 
kad nutarimas dar bus pa
keistas. ' 

s

Grinder. Exp. in operation and 
set-up of Landis, B. & S. and Nor
ton Cylindrical grinders. Very close 
tolerances must be held in man 
facture of reamers, Urills, etc. Day 
or afternoon shift. Steady work, 
gooc pay^ i wks vac. after 1 yr’s serv
ice; sick pay, pension plan, . group 
insur. Pleasant working conditions. 
Downtown Manhattan. Mr. Beck. ,

CA. 6-7228 for appt.
: (140-143)

Auto Mechanic. For one of West
chester’s busiest service stations. 
Excellent working conditions. Please 
call Mr. A. F. Burse, service Mgr. 
Between 8—5 P. M. VVM. 9-4800.

(140-146)

Furniture Finisher. Experienced 
man to take over shop. Also help
er. With driver’s license. With 
furniture finishing exp. preferred. 
B & A Furniture, 430 E. 10th St., 
N. Y. C. CA. 8-2890.

(137-143^

KAS BUS LEISTA, O KAS 
NE GAISRININKAMS?

ran
ka ip 
nors

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė blanką ir 
$123.00. Aukojo:

Anna Krasnickienė. So. Coventry, Conn........ $25.00
Geo. Pileckas, Higganum, Conn......................... 20.00-
L. Žemaitienė........................................................15.00
A. Klimas ............   11.00
L. Mankienė ....................................................... J0.00
Gera Draugė ..................................................... 10.00
M. Nikzentaitienė.................................................. 5.00
J. Beržinis .................. ’....................................... 5.00
J. Yesas, So. Windsor, Conn............................. 4.00
LLD 68 kuopa .................................................... 4.00

Praeitą antradienį Idlewild 
aerodrome susirinko nemažas 
skaičius ukrainietiškų, rusiš
kų ir kitokių bėglių, taipgi 
nemažai laikraštininkų, poli
cijos, reakcinių organizacijų 
atstovų. Kai kas 'laikė 
koše buketus. Atvykta, 
tai atrodė, sutikti kokį 
svarbų asmenį.

O kas tas svečias buvo? 
Ogi, ne kas kitas, kaip Bori
sas Kowerda, žmogus, kuris 
1927-ais metais Lenkijoje nu
žudė tarybinį ambasadorių.

Kowerda ir dabar su pasi
didžiavimu kalba apie tą sa
vo aktą.

Kowerdos aerodrome laukė 
jo žmona, pabėgėlė, kuri jau j 
senokai gyvena šioje šalyje.

Kowerda buvo paklaustas 
laikraštininkų, ką jis veiks 
šioje šalyje.

Kowerda nieko neatsakė.

Laivakroviiį unijos galva 
kap. Bradley jau laisvėje

1LA (laivakrovių uostinin
kų unijos) prezidentas kapi
tonas Bradley jau laisvėje ir 
x ėl darbuojasi savo unijos 
raštinėse. Jis šios savaitės vi- 
dury.fe išėjo iš kalėjimo, kur 
atsėdėjo 15 dienų. Jis buvo 
kalinamas už tai, kad 
todė panieką teismui” - 
sisakė atšaukti 
streiką, kaip 
teismas.

Bradley prie
ko jo šeimos nariai ir unijos 
pareigūnąi bei gerokas būrys 
eilinių krovikų. Jis buvo pa
sveikintas už tvirtą laikymąsi 
prie unijinių principų.

Keliolika minučių po 
mo iš kalėjimo Bradley 
buvo unijos raštinėje ir
posėdi su ILA algos reikalų 
komisija.

kad
yra

Gaisrų komisijonierius Ca
vanagh išleido naujus prisa
kymus miesto gaisrininkams. 
Jie šiek tiek suvaržomi, 
met jie nori pašaliniais 
bais užsiimdinėįi.

Mieste 
ragesių. 
jonierius,
nius užsiėmimus.

Prie pataisymų, vyras. Pilnai me
chaniškai patyręs. 5 dienos, 40 vai. 
savaitė. Alga $63.60. Kreipkitės 
pas Chief Engineer, Fifth Ave. 
Hotel, 24 Fifth Ave., prie 9-tos 
gatvės.

(136-142)

kuo- 
d ar-

TEATRUOSE
Po $1: J. Ž., B. Muleranka, V. Staugaitis, F. Rep

šys.
dieną

John Patkus, New Haven, Conn., prisiuntė $17.00
ir blanka, aukojo:

John Patkus........................................................$10.00
Laisvės skaitytom ... r............................. 5.00
John Alleshunas ....................  2.00

$25.00 Prietdių Klubas

Spalio mėnesio
New York a n atvyks vienas ži
nomiausių pasaulio teatrinių 
ansamblių, Londono “Old 
Vic^Ta trupė vaidins Winter 
Garden teatre ir perstatys to
kius klasikinius veikalus, kaip 
‘'Romeo ir Julieta”, “Makbe
tas”, “Ričardas 
t. t.

Trečiasis” ir

Senas Clevelandietis ....................................... $25.00
Senas Laisvietis, Scranton, Pa........................ . - 25.00

* 
žiemas sezo-

turime
Iš jų,

5,159

gais-11,600 
sako komisi- 
turi pašai i-

TAXI VAIRUOTOJAI
Dieniniai ir Naktiniai Šiftai. Vai

ruoti 1956 Plymouth-powerflight.
ESSEX MAINTENANCE CORP.

1850 Inwood Ave., Bronx /
JErome 6-9000

(136-142)

pa- 
at- 

uosto krovikų 
tai reikalavo

kalėjimo suti-

išėji- 
jau 

laikė

MINĖS DARIAUS- GIRĖNO 
SKRIDIMO SUKAKTĮ

Šią vasarą žymiai mažiau 
vaikų paralyžiaus (polio)

Miesto sveikatos komisijo- 
nierė daktarė Leona Baum
gartner paskelbė, 
šiais metais New Yorke
žymiai mažiau susirgimų vai
kų paralyžiaus-polio liga. Iki 
šiol tik 25 vaikučiai apsirgo 
šiame didmiestyje, tuo tarpu, 
kai praeitais metais Šiuo lai
ku jau buvo 118 apsirgimų.

Ligos plitimo raida dar ga
li pasikeisti, sakė Leona 
Baumgartner. Ji nurodė, kad 
Chicago j e šią vasarą, nepai
sant Saiko skiepų, siaučia 
beveik epidemija, ir nėra ga
rantijos, kad vėliau ir New 
Yorke tas negali atsitikti. Ji 
lik pabrėžė, kad kol kas vis
kas gerai — ir** tikėkime, kad 
ir ateityj6 dalykai neblogės.

HELP WANTED FEMALE

Nainų darbininkė—virėja. Patyru
si, nuosavas kambarys, gera alga, 
visi įtaisymai. Puiki proga nuola
tiniam darbui draugiškuose namuo
se Great Neck. HU. 2-7428.

(139-142)

BABY NURSES
3 yrs. experienced. New born. 

Modern approach. Full or part tiem. 
Top salary. Please call UL. 9-1110 
—Agency.

REAL ESTATE

CARPENTERS
A-l men, shop and outside. 

Steady work.
C A. 6-7668.

(139-145)

Medžio Išpiaustinėtojas. 
tyrimu prie modelių, 
kompanija, šiaurėse, 
Nuolat. Gera alga.
MU. 9-0970 ar rašykite: Box .1-17, 
Room 880, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

Su pa- 
Gcrai įsteigtą 

Now York. 
Skambinkite.

(139-145)

Business Opportunity

Į $15.000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
V. Daniel, Easton, Pa......................................  $10.00
J. Zuikelis. Philadelphia, Pa................................10.00
Dr. J. F. Borisas, So. Boston, Mass.................... 10.00
J. Jasiunas, Bridgeport, Conn...................  10.00
J. Ragauskas. Shelton, Conn.'.......................... 10.00
Mary Vilkauskas, Nashua, N. H. 10.00
Žilas Dėdė, So. Boston, Mass............................. 10.00
A. Rudzinskas, Medford, Mass...................... 10.00
Nanticoke Jievutė .......................................... 10.00
J. Banza, Danbury, Conn........................ ..... 7.00
Juozas ir Alena Stankai, ♦

Center Valley, Pa............................................ 7.00
P. A. M’., B’klyn; N. Y......................................  7.00
S. Šaltys, Rockford, Ill.....................   5.00
O. Yesulaitienė, Shelton, Conn......................... 5.00
O. ir P. Kazakevičiai, Newark, N. J.................... 5.00
Rose Samulionis, Chicago, Ill............................. 5.00
Anne Čerkauskaitė, Scranton, Pa......................... 5.00
Josephine Maslauskas, Pennsburg, Pa.............. 5.00
Elzbieta Kasmočienė, B’klyn, N. Y............ .  5.00
Mary Čerkauskaitė, Scranton, Pa......................... 5.00
Michael Urban. Norwich, Conn. .. ?................. 4.00
August Seitz, Wąshington, D. C...................... 3.50
C. Bakšas, Camden, N. J................................... 2.00
Laisvės Draugas, Danbury, Conn.....................   2.00
S. Molejus, Somerville, N. J............................... 2.00
Anthony Zazas, Lake Worth, Fla. ............... 2.00
G. G., St. Petersburg, Fla................................ 2.00
V. Milišauskas, Bloomfield, N. J. ,..................  2.00
J. Raulinaitis, Worcester, ,Mass............................. 2.00
O. Martuza, Nanticoke, Pa...........................  2.00

* *
K re k vėliau, 

nui įpusėjus, New Yorkan at
vyks Maskvos Bolšoj teatro 
liaudies šokiu ansamblis, o 
dar vėliau iš Paryžiaus Jean 
Louis Barault vadovaujama 
teatrinė grupė

* * *
Praeitą antradienį Lewisoh,- 

no stadiume buvo laikyta “Ru
siškoji naktis” — visa kon
certinė programa susidėjo iš 
rusų kompozitorių kūrinių. 
Tarp kitko buvo pildytos iš
traukos iš “Boriso Goduno- 
vo”.

56 metų moteris Helen Win- 
berger iššoko per langą iš 140 
Riverside Drive ir užsimušė, 
Ji buvo protiniai nevisai svei
ka.

HELP WANTED—FEMALE

Anksčiau buvo pažymėta W. ir E. Pečiulis, turėjo 
būti W. ir E. Petkevičia, Cliffside, N. J., $2.

Pirmos Klases 
STENOGRAFISTft

Kuri Moka Sekjretorystę 
Reikalavirųai:

Trumpraštį—90 žodžius į minutę. 
Ant inašnčlės—60 žodžių' j minutę. 

40 valandų savaitė.
’ APDRAUDOS.

Apmokame atostogas už 24 
dirbančias dienas.
8 apmokamos šventės 
per metus.
Dupsningos sirgimo atostogos; 
atsistatymo planas; ligoninės 
ir apdraudos programa.

Skambinkite:-MR. C. E. DREW 
COLUMBUS 1-1278

ŠANDIA 
‘ CORPORATION

*

*

*

Iš anksčiau aukų gauta $7,973.66. Dabar įplaukė 
$692.50. Viso gauta $8,666.16. Dar reikia $6,333.84.

Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukš
čiau išspausdinti, už paramą dienraščiui. Prailginus 
vajų, laukiame didesnio subruzdimo fondo sukėlimui.

Laisves Administracija

(lokalinis ofisas)
Western Electric Kompanijos prie 

dinis skyrius, kuriame išvysto ir 
tyrinėja nuclear ginklus.

Albuquerque, New Mexioc.

(134-40)

Dariaus ir Girėno pamink
lui statyti komitetas ruošia 
prakalbas lakūnų skridimo 
sukakčiai atžymėti. Jos įvyks 

vakarą, Lietuvių 
Klubo salėje, 280 
Brooklyne.

liepos 20-os 
Am. Piliečių 
Union Avė.,

narys dailininkas 
kad

Komiteto
A. Gilmanas sako, kad pa
minklo klausimas kaip ir bai
giamas. Tikisi, kad šioje 'SU- 
■cigojė kai kas bus pranešta 
ir apie tai.

SUSIPYKO IR SUSIMUŠĖ 
DVI SENOS DRAUGĖS

Mrs. Brockman yra 82 me
tų amžiaus. Jos draugė, kuri 
su ja kartu seniai gyvena, 
Mrs. Kaplan yra 75 metų am
žiaus. Vargšės taip susipyko, 
jog, Mrs. Brockman paėmė ir 
paleido darban prieš savo 
draugę gana didelį plaktuką. 
Abidvi atsidūrė policijoje.

DOLPHIN
Deep Sea. Open Boat. 7:30 A.M.

Daily
McKINLEY’S DOCK

Island Park Vicinity. Accom
modates up to 40 people. CAPT. 
CHAS. II AST AV A. GE. 1-4805

ATLYGINIMAS Už AUTO 
NELAIMĖS AUKAS

Queens Farms Dairy, Inc.,' 
turės sumokėti $300,000 gimi
nėms trijų žmonių, kurie bu
vo užmušti automobilių ne
laimėje. Teismas pripažino 
kaltu šios firmos sunkvežimio 
vairuotoją už tą nelaimę.

DARIAUS-GIRĖNO 
dPAMINĖJIMAS

Liepos 20 d., penktadienį, 8 
vai. vak., yra ruošiamas Da
riaus - Girėno žuvimoi 23 me
tų paminėjimas. Parengimas 
įvyks Lietuvių Piliečių Klube, 
280 Union Ave., Williamsbur- 
ge.

Staiga mirė New York o de
mokratų partijos iždininkas 
Carl Sherman. Mirė sulaukęs 
65 metų amžiaus.

« » •

MATTHEW AJ 
BUYUS

i (BUYAU8KA8) ‘

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

■

:

«

: 426 Lafayette St- ■ 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172
> ; '
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•
; 1
> t

i
......-.-- A- ----- ■ <

4 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., Liepos (July) 20, 1956

1 šeimos mūrinis namas. $14,500; 
prijungtas. Virtuvė, salion'as, 2 mieg- 
rūmiai, ištaisytas skiepas. Ištaisyti 
knotty pine baras, šėpos. 20x100, 
plotas, patio porčius. Pirkite nuo 
savininko. PR. 4-1986.

Cape Cod. 2 bdrms.Hicksville
liv. rm., kit., bath, expansion attic 
with dormer. Full basement, blinds, 
garage, aluminum comb, windows 
& doors. Near Plainview .shopping 
center, schools, churches. Call 9 A. 
M. to 9 P. M. ED. 3-8433.

, (138-144)

Levittown. Namas su 4 miegr.; 15 
vonios, didelė virtuvė ir kiti dideli 
reikalingi kambariai. Didelis šaldy
tuvas, porčiai su saridėlio kambariu. 
Daugelis ekstra dalykų, tinkamų 
namuose. Už kampio maudymosi 
prūdai, krautuvės, mokyklos, baž
nyčios. LE. 9-8720. .

(138-144)

$400 f Mėnesį, liuoslaikiais.
Pripildyti mašinas riešutais ir iš- 
kolektuoti pinigus; High Grade Nut 
machine. Nereikia nieko parduoti. 
Kvalifikuoti šiam darbui, reikalinga 
mašina, paliudijimai, $640 pinigais. 
Galite 6 vai. į savaitę praleisti biz
niui, jūsų nuošimtis nuo sukolek- 
tuotų pinigų bus $400 į mėnesL 
Yra progų perimti darbą pilnam 
laikui. Įeiga didinas pagal pelną. 
Dėl pasitarimų rašykite: QUEEN 
DISTRIBUTING CO., 251 W. 42nd 
St., New York 36, N. Y. Praneš
kite savo telefoną aplikacijoj.

(121-123)

Ideališka porai. Groscrne-Deli- 
katessen. Parduodame su nuostoliu 
iš priežasties ligos. Pilnai įtaisyta. 
619 E. 11th St., New York, N. Y.

Canal 8-1080
(138-141)

KONIGIN INSTITUTE 
“Kur su maža pagalba paakstina 

lankyti reguliarę mokyklą 
su pasitenkinimu.”

DIENINIAI IR VAKARINIAI 
SKYRIAI—

Pagerinti Skaitymą. 
Elementariški ir Aukštesni 

subjektai.
Naujiems Amerikonams 

išmokti Angliškai.
I^iisniuoti ir Kvalifikuoti 

Mokytojai 
82-50 86th, St. 

Jackson Heights
(Į šiaurę Northern Blvd.) 

JLlinois 8-0808.

’OLICIJA SULAIKĖ 
KETURIS JAUNUOLIUS

Queens paviete policija su- 
aikė keturis 14 metų am
žiaus jaunuolius. Jie kaltina- 
ni papildyme 40 apiplėšinėji- 
nų. Per visus tuos žygius jie 
aimėję $3,500. Apiplėšinėji- 
nai tęsėsi ištisus metus.

REAL. ESTATE

Cypress Hills. 3 šeimų nama§. 2 
ipartmentai po 6 kambarius; 1 apt. 
>o 5 kambarius. Graži apylinkė. Ar- 
i krautuvių, mokyklų, bažpyčių ir 
ubvės. Vienas fėras. Bus vietos ant 
įuosavybės. Nori $7,000. GRANT, 
:94 Orescent St., Brooklyn 8, N.Y.

TAylor 7-7645.
(140-141)

XJeigij darytojas. 3 šeimos, lega- 
liška. 6, 7, 4 rūmų apartmentai. 
2, 3, 2 miegrūmiai apartmente. 4 
mašinų garadžius, 2 atviri porčiai. 
Po vonią apartmente. Ištaisytas 
skiepas, aliejinis pečius, garas. Daug 
įeigiriių nuosavybių. Parduoda sa
vininkas. UL. 1-6907.

Ideal for family. Grocery & butch
er store. Corner. Doing $1000 wkly. 
Cheap rent, lease. Completely eq
uipped, can be built up. Reason for 
sale-other bus. pressing. Buy from 
owner. 104 Nevins St., Brooklyn. 
MA. 4-2069.

(135-141)

(139-145)

Beauty 
sold at 
Leaving 
$1250.

Salon—Sacrifice. Being 
price of equipment onlk 
City. Buy from owner

Massapequa. 3 bdr, center hall, 
ranch, 80x100, 14x26 Hv.-din., eat- 
in kitchen. Full basement, oil, hot 
water. Beautifully landscaped plot, 
hse finished in cedar shingles, field
stone. , notty pine cab. in kitchen. 
Owner PY, 9-8760. PY. 8-6503.

(139-145)

Baldwin.
miegrūmiai, salionas, 
rūmas, virtuvėle, 2 
džius. Utility kamb.
plėisteriuota, viskas iš cedro šinge-
liuota. 60 x 100. Latvis budavoto- 
jas. $14,750. Galima gauti $12,000 
mortg. • Baldwin 3-3475.

(139-145)

JE. 6-8201.
(137-143) \ 
----------r

Naujas split level, 3 
vakarieniauti 

vonios, gara- 
Viskas iš-

Ideališka partneriams. Rakandų 
užbaigimo šapa. Pi įtaisyta. Pui
ki proga pirkti tiesiog nuo savirtin- 
ko. BU. 8-5886. 9—5 v. v.

(140-146)

Ar Tamsta jau gavai Lais< 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Atidarytas Vasarnamis
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNES PRIE PAT NAMO

VIOLET’S OCEAN VIEW
GUEST HOME

Kainos nebrangios. Tuojau 
arba apartmentus

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

125 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J
Telefonas 5-2888




