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KRISLAI
Mr. Bigelow dalykas.
Stalinininkų šypsena 
Važiuotė Kaune.
Daug mokyklų, dar 
daugiau kandidatų į jas.

Rašo R. Mizara

John O. Bigelow yra žymus 
juristas ir intektualas. Jis gy
vena Newark, N. J.

Neseniai tos valstijos guber
natorius paskyrė Mr. Bigelow 
būti Rutgers Universiteto 
(valstijos lėšomis palaikomo 
universiteto) tarybos nariu-— 
nariu board b f governors.)

Bet šį paskyrimą turi 1/zgir- 
ti New Jersey valstijos! sena
tai. Dauguma senatorių atsi
sako tai padaryti! \

Kodėl ? , \
Todėi, girdi, kad Mil Bi

gelow kadaise gynė vieną as- 
menį, kuris buvo pašauktas 

/•prie kongresinio ne - ameriki
nio komiteto “liudyti”. O tas 
asmuo, pasiremdamas Jung
tinių Valstijų konstitucijos 
penktuoju pataisymu, ne vis
ką pasakė, ko ne - ameriki
nis komitetas norėjo!

Tai dar kartą parodoma, 
kaip yra baudžiami advoka
tai, kurie drįsta ginti žmones 
dėl jų įsitikinimų.

Jei advokatas Bigelow bū
tų gynęs žmogžudį, jei jis bū
tų gynęs plėšikus — viskas 
tvarkoje. Bet kadangi jis gy- 
nė žmogų, kurį makartistai 

pasiryžo “sučiupti” dėl jo 
priklausymo kai kurioms or
ganizacijoms, tai jis nekošer!
Gubernatorius Meyner smar

kiai kritikavo savo valstijos 
senatą dėl tokio makartistiš- 
ko nusistatymo, bet atrodo, 
kad Bigelow nebus užgintas 
tai vietai, kuriai jį guberna
torius skiria

• — •

Marijonų Drauge skaitome:
“Stalino įpėdinių šypsena 

apgauna pasaulio politikus”.
Kokie jam ten po paibelių, 

tie politikai, \jei juos gali ap
gauti Bulganino, Chruščiovo 
ar šepilovo nusišypsojimas!

Tame pačiame laikraštyje 
kaž kas rašo iš Kauno.

Kaip gi Kaunas atrodo ma
rijonų laikraščio akimis?

“Susisiekiama mieste auto
busais. Bet jų neužtenka. To
dėl visada didelė spūstis. ..”

Tuo tikiu. Bet abejoju, ar 
Kauno miesto važiuotėje yra 
didesnė spūstis, kaip New 
Yorke ar toj pačioj Čikagoj.

Atsiprašau kunigų laikraš
čio redaktorių, už tai, kad pa
imu iš Draugo (rugpiūčio 6 
d.) ilgesnę ištrauką apie mo
kyklas Kaune. Ten rašoma:

“Mokyklų yra visokių—vi
durinių, specialiųjų, aukštų
jų. Lietuvių kalba vidurinėse 
mokyklose kursas išeinamas 
per 11 metų, o rusų kalba 
per 10.

“Dirbančiam jaunimui vei
kia vakarinės vidurinės moky
klos. Šiuo metu viena yra 
buv. Jėzuitų gimnazijoje. Spe- 

, realiose mokyklose rengiami 
ĮjJJĮĮ'elčeriai, akušerės, ligoni- 

' tiems seserys ir 1.1.
“Technikumuose mokomi 

monteriai ir kt. specialistai. 
;Amatų mokyklose dėstomas 
audimas, mezgimas, gelžke- 
liečiams reikalingi dalykai 
ir kt...

“Iš aukštųjų mokyklų vei-

METAI 46-ti

a

Diksikratai užima svarbias 
vietas demokratų komisijoj, 
jau tikimasi ^kompromiso’...
Chicago. — Pietiniai ra

sistiniai demokratai — dik
sikratai — patenkinti, — 
demokratų vadovybė parin
ko 15 asmenų platformos 
sub-komisiją, į kurią įeina 
penki pietiniai diksikratai. 
Tie pietiniai nariai yra bu
vęs Vrginijos gubernato
rius John S. Battle, dabar
tinis Mississippi guberna
torius J. P. Coleman, N. 
Caroli no s senatorius S. 
Ervin, Arkanso kongres- 
manas Brooks Hays ir Tex- 
aso Vann M. Kennedy.

Iš sub-komisijos sąstato 
bendrai daroma išvada, kad 
demokratai neplanuoja tu
rėti aiškios platformos už 
civilines teises, kad bus iš
dirbtas kompromisas.

Taipgi pranešama, kad 
Stevensonas, kuris kelios 
dienos atgal užėmė pozici
ją už aiškią pro-civilines 
teises platformą, pradeda 
trauktis”, nes jo patarėjai 
jį įtikino, kad įerzinęs pieti
nius diksikratus, jią nega
li būti nominuotas pirmv 
balotu.

“Nestabdys Stevensono”
Į Chicagą jau atskrido 

eks-prezidentas Trumą- 
nas, kuris vaidins svarbią 
rolę sekančią savaitę atsi- 
sidarysiančioje konvenci
joje.

Trumanas pareiškė, kad

Švedijos korespondentai Rygoje 
pasakojo apie pasikalbėjimus 

su daugeliu sugrįžusių latvių
Ryga. — Sąryšyje su Šve

dijos . laivų apsilankymu 
Rygos uoste čia taipgi ran
dasi keli švedų spaudos ko
respondentai ir valstybi
niai pareigūnai. Kores
pondentai sako, kad pasku
tiniu idiku nemažas 'skai
čius latvių sugrįžo namo iš 
Sibiro, kur jie buvo depor
tuoti, ir vis daugiau grįžta. 
Tai latviai, kurie buvo de
portuoti už politinius nusi
kaltimus arba kaip nepati
kimi elementai.

Švedų korespondentai sa
ko, kad sugrįžusieji latviai 
atrodo patenkinti ir pasi-

kia medicinos institutas, che
mijos ir politechnikos. Veikia 
kunigų seminarija, muzikos 
vidurinė mokykla ir konserva
torija.

“Kandidatų į visas mokyk
las daugiau, nei vietų. Todėl 
daromi konkursiniai egzami
nai”

Na, tai ko daugiau berei
kia ? Mokyklų daug ir viso
kių, bet kandidatų į jas dar 
daugiau!

Štai, kur glūdi graži mūsų 
tautos ateitis!

netiesa, jog jis bandys “su
stabdyti” Stevensoną. Kad 
jis taip darytų, labai ir la
bai nori Harrimanas- Bet 
ekspertai sako, kad Truma
nas, kuris nemėgsta Stev
ensono ir norėtų matyti 
H a r r įmano nominaciją, 
dabar neturi vilties Stev
ensoną sulaikyti, nebent 
jis sukeltų tikrą skilimą 
konvencijoje.

Darbo unijų 
kovos lauke
NEW YORKAS. — Plie

no darbininkų unija (US- 
W) jau susitarė su Alcoa 
kompanija ir 18,000 grįš 
darban. Pasiektas trijų me
tų kontraktas su algų pakė
limu. Smulkmenos dar ne
paskelbtos. Einama prie 
susitarimo ir su Reynolds 
Metal Co.

CHESTER, PA. -^- Plie
no darbininkų unijos loka- 
las 3182 pareikalavo iš Co
lorado Fuel & Iron Co., ku
ri turį fabriką Claymonte, 
Del., kad ten būtų baigta 
rasinė neapykanta prieš 
negrus.

Jungtinės Tautos. — J. T. 
sekretorius Hammarskjol- 

Sdas tarsis su Dullesu Suezo 
klausimu.

rengę įsijungti į savo tėvy
nės statybos darbą. Kaip 
žinia, ne tik latvių, bet ir 
lietuvių bei estų paskutiniu 
laiku grįžta namo iš kitų 
vietokių.'

Bombėjus. — Ahmedaba- 
de gudžeratai, kurie nenori 
susidėti j vieną provinciją 
su marathais, demonstravo 
prie Kongreso partijos bū- 
veihės. Policija šovė į de
monstrantus, užmušė pen
kis, sužeidė 60.

—------------ .1---  -____

TEL AVIVAS.—Izraelio 
karinis teismas nuteisė su
šaudymui jauną egiptietį, 
kuris tapo suimtas Negeve 
balandžio 5 dieną. Tai bu
vo vienas iš šimtų egiptie
čių komandų-felajinų (“pa- 
siaukojėlių”), kurie tuo lai
ku perėjo sieną Izraelin, 
kad pravesti keršto aktus 
prieš izraeliečių puolimą 
ant Gazos.

‘ Pittsburgh a s — Smarkių 
liūčių šių? s‘i:yj\ sukelti 
potvyniai jau baigia hu- 
slūgti.

Vėliausios žinios
Iš viso

Briuselis. — Dedama pa
stangų išgelbėti bent dalį 
276 angliakasių, kuriuos 
kasyklos gaisras atkirto 
nuo paviršiaus. Nelaimė 
įvyko kasykloje prie Mar- 
cinelle miestelio, Belgijoje. 
Bandant gelbėti daugumą 
angliakasių, kurie randasi 
žemutinėje kasyklos dalyje, 
vidurinė dalis, kurioje ran
dasi apie 30, tapo atkirsta, 
tuomi duodant galimybę 
daugumai likti gy viems, bet 
beveik užtikrinant mirti 30- 
čiai kasėjų. Dauguma tos 
kasyklos darbininkų yra 
italai, dirbą Belgijoje sezo
niniai.

Nicosia. — Generalinis 
streikas apėmė visą Kiprą. 
Tai graikiškieji Kipro gy
ventojai protestuoja prieš 
trijų nacionalistu pakori
mą, v

Britai akorė tris
Kipro oacionaOsftas
Padėtis visoje saloje įtempta; 
Kipriečiai sumušė JV pareigūną
Nicosia. — Britai pakorė 

tris jaunus Kipro naciona
listus: 25 metų amž. An
drea Sakosą, 22 m. Chari- 
laosą Michaelį ir 22 m. la- 
covosą Patatsosą. Jie bu
vo pakarti nežiūrint pro
testų, kurie nusiaubė visą 
Kiprą, nepaisant graikų 
stačiatikių vyskupo Anthi- 
moso, Nicosios burmistro 
ir kitų svarbių asmenybių 
atsikreipimų į britus, kad 
jie pasigailėtų1 jaunuolių. 
Visi trys pakartieji buvo 
apkaltinti buvime naciona
listų pogrindinės kovos, or
ganizacijos EOKA nariais 
ir dalyvavime veiksmuose 
prieš britus okupantus.

Kad išvengti užpuolimus,

Bolivijos sprogime 
gal žuvo net 1,800

Sprogimas suardė 2,000 namų; 
Laidoja kovusius hendr. kapuose

Cali, Colombia. — Dina
mito baisiame sprogime žu
vusių skaičius yra didesnis, 
negu manyta iš pradžios. 
Tikslus skaičius niekad ne
bus žinomas, nes daug yra 
taip į gabalus suplėšytų la
vonų, kad sunku žinoti,* ke
lių asmenų tos krūvos yra. 
Bet sakoma, kad žuvusių 
skaičius gal siekia . apie 
1,800.

Sprogimas įvyko miesto 
centre, kur keli sunkveži
miai, pilni dinamito, buvo 
pastatyti nakčiai. Tai buvo

asaolio
Columbia, S. C. — Grupė 

progresyvių dem o kratų 
yyks i konvenciją Chica- 
gon, kur jie reikalaus, kad 
pietinės grynai baltos fdik 
sikratų delegacijos nebūtų 
pripažintos. Progresyviai 
demokratai, kurių pirmi
ninkas yra John H. Mc
Cray, susidaro daugiausia 
iš negrų, kurie nepriimami 
Pietuose į reguliares, demo
kratų organizacijas.

Hartford, Conn. — Ame
rikos laikraščių redaktorių 
sąjungos informacijos lais
vės komiteto pirmininkas 
Herbert B nicker, vietinio 
“Hartford Courant” redak
torius, pareiškė, kad Vals
tybės departmental. blogai 
daro, neleisdamas kvies
tiems amerikiečiams laik
raštininkams vykti Kinijon.

britų skaitlingi ir sunkiai 
ginkluoti daliniai apsupę 
Nicosios kalėjimą, kurio 
kieme tie trys tapo pakar
ti. Visur Kipre britai, kaip 
kariai taip civiliai, susispie
tė į būrius, kad apsisaugo
ti. Nicosios kalėjime apie 
500 politinių kalinių per vi
są naktį budėjo, šaukė art- 
ti-britiškus sloganus ir dai
navo patriotines graikų 
dainas. Stačiatikiškose baž
nyčiose buvo pilna žmonių, 
kurie meldėsi už pakartuo
sius.

Du kipriečiai nacionalis
tai sumušė Amerikos kon-. 
sulato pareigūną P. Spren- 
gėrį. Manoma, kad jis bu
vo palaikytas britu.

apie 20 minučių po pirmos 
valandos, po vidunakčio, 
bet gatvės buvo pilnos žmo
nių, kadangi tai buvo Co
lom bijos ’ nacionalinės 
šventės diena, ih žmonės 
linksminosi gatvėse.

Šimtai užmuštų jau pa
laidoti bendruose kapuose, 
nes negalima atpažinti, kas 
yra kas. Apart žuvusiųjų 
yra ir daugybė sužeistų. 
Apie 2,000 namų sunaikin
ta. v

Visoje šalyje paskelbtas 
gedulas- Į Cali miestą, ku-
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Graikai ragina pasitarimus 
atidėti; Edenas vėl aštriai 
atakavo prezidentą Nasserį
Kairas. —.Visa Egipto 

spauda reiškia pasitenkini
mą, kad Nehru pilnai parė
mė Egipto nusistatymą Su
ezo klausimu. Nors Indija 
nutarė Londono konferen
cijoje dalyvauti, Indijos at
stovai, sako Egipto spauda, 
•ten vyksta tik tam, kad at
stovauti Egipto nuomonę, 
pasipriešintų britų, francū- 
zų ir amerikiečių planams.

TSRS laivai 
Norvegijoje
Oslo. — Į Norvegiją at

plaukė tarybinis kreiseris 
Molotovskas ir du naikin
tuvai. Tai pirmas tarybi
nių karo laivų vizitas Nor
vegijos vandenyse nuo 1930 
metu.

Tarybiniai jūrininkai Os- 
loje buvo ' sutikti labai 
draugiškai. Jie lankėsi vie
tiniuose jūrininkų klubuo
se, teatruose ir šokiuose. 
Kalbose uoste svečiai ir 
norvegai pažymėjo senus 
tradicinius draugiškus ry
šius, kurie egzistuoja tarp 
norvegų ir tarybinių jūri
ninkų-

Damaskas. — Sirijos ap
gynės reikalų ministras 
Hasibas Reslanas. paskelbė 
pilną mobilizaciją šalyje. 
Jis sakė, kad tai reikalinga 
apsigynimui nuo Izraelio. 
Izraeliečiai paskut i n ė m i s 
dienomis pradėjo laikyti 
realistinius manevrus prie 
Sirijos pasienio. Siriečiai 
sako, kad izraeliečiai tuo
se manevruose vartoja ti
krus mortarių ir kulkosvai
džių šovinius ir kad jie ma
nevruoja prie pat rube- 
žiaus.

Washingtonas. — Eisen- 
howeris spaudos konferen
cijoje sakė, kad prieš rin
kimus jis dar pereis labai 
nuodugnų medikališką eg
zaminavimą. Tas vėl sukė
lė spekuliacijas., kad Eisen- 
howeris paskutinėje minu
tėje, gal net po nominavi- 
mo, nutars nekandidatuo
ti ir tuomi perduos /Vietą 
Nixonui.

Quito, Ekvadoras. — Ek
vadoro valdžia sako, kad 
atėmė nuo sukilėliu Porto- 
viejo miestą.

ris turi 285,000 gyventojų, 
atsiskubino daug ambulan- 
sų, daktarų ir slaugių iš 
kitur.

Prezidentas generolas Ro
jas dar laikosi nuomonės, 
kad už baisųjį sprogimą 
atsakomingi sabotuotojai.

Kaip yra žinoma, Nehru 
pareiškė, kad jis pilnai pri
taria Egipto nutarimui 
konferencijoje nedalyvauti.

Graikai ragina atidėti
Atėnai. — Graikijos val

džia, kuri buvo pakviesta 
dalyvauti Londono konfe
rencijoje, ragino ją atidėti. 
Graikai informavo britus, 
kad jie laikosi nuomonės, 
jog dabartiniu momentu iš 
konferencijos nieko neišeis, 
nes tai būtų konferencija 
ne susitarimui su Egiptu, 
bet grasinimas Egipto link.

Sakoma, kad eilė kitų ša
lių, kurios priėmė kvieti
mus, kaip tai Pakistanas, 
norėtų, kad konferencija 
būtu atidėta. c

Nasseris vyks Maskvon
Maskva.-Egipto preziden

tas Nasseris šio mėnesio 
16 dieną atvyks Maskvon, 
kaip tai buvo is anksto su
sitarta. Tai yra kaip tik 
ta diena, kuomet Londone 
turi atsidaryti konferencija 
Suezo klausimu.

(Vakarų sostinėse yra 
spėliojimų, kad Nasseris 
gal tą kelionę atidės dėl su
sidariusios padėties, bet ži
nios iš Kairo sako, Ji a d 
Nasseris nenori tos kelio
nės atidėti.)

. Edenas puola Nasserį
Londonas. — Premjeras 

Edenas pasakė kalbą par
lamente, kurioje jis aštriai 
puolė Nasserį ir jį vadino 
priešu. Jis sakė, kad Brita
nija skaito savo priešu ne 
Egiptą ir tikriausiai ne vi
sas arabiškas šalis, o asme
niškai prezidentą Nasserį. 
Jis nepaminėjo, kad ne tik 
visas Egiptas, bet ir likusis 
arabiškas pasaulis, taipgi 
Azijos-Afrikos kraštai ben
drai, solida r i z u o j a s i su 
Nasseriu. Edenas sakė, kad 
britai tęs karinių jėgų siun
timą į Artimuosius Rytus.

Darbiečių opozicija par
lamente pradėjo kelti rei
kalavimą, kad britai Suezo 
klausimą patiektų Jungti
nėms Tautoms, vietoje da
ryti tiesioginį spaudimą ant 
Egipto. .

Ike nenumato karo
Washin'gtonas. — Prez. 

Eisenhoweris savo spaudos 
konferencijoje sakė, kad jis 
nenumato karo Suezo srity
je. Jis, betgi, sakė, kad gali 
būti, jog jėga ten bus var
tojama. Jis neišaiškino, 
koks skirtumas yra tarp 
karo ir jėgos vartojimo.

ORAS NEW YORKE 
švelnu, gali būti lietaus

I
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KEISTAS ĮSTATYMAS
YRA NEMAŽA MŪSŲ ŠALY pravestų įstatymų, 

kurių vieni yra' žalingi žmonėms, kiti tiesiog paiki.
Štai neseniai prezidentas Eisenhoweris pasirašė po 

įstatymu, reikalaujančiu, kad kiekvienas asmuo, kuris 
gyvena Jungtinėse Valstijose ir užsiimdinėja šnipinėji
mu kitai valstybei, privalo registruotis. Jei jis ar ji ne- 
siregistruos, tai gali būti nubaustas penkeriais metais 
kalėjimo, $10,000 finansine pabauda arba abiem.

Koks gi asmuo, kuris šnipinėja kitai valstybei, 
tiks užsiregistruoti?
gali būti baudžiamas už tai, kad šnipinėja, 
jis tai padarys, jei užsiregistruos, tai bus žinomas, 
sekiojamas ir tuomet nebebus jau jam progos šnipinėti.

Na, bet įstatymas yra įstatymas!

Jei jis tai padarys, tuomet 
Arba:

sų- 
jis 
jei

NAUJAS PENSIJŲ ĮSATYMAS 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

YRA SAKOMA, kad Tarybų Sąjungos, gyventojai 
darbo žmonės labiausiai džiaugiasi naujuoju pensijų mo
kėjimo įstatymu.

Pirmiau tarybinėse respublikose pensijos nebuvo 
mokamos racionaliai. Tie, kurie uždirbdavo dideles al
gas, gaudavo, sulaukę senatvės arba negalėjimo dirbti,, 
dideles pensijas. Gi asmenys, uždirbą mažiau, gauda
vo mažas pensijas, sulaukę tam tikro senatvės amžiaus.

Dabartinė vyriausybė išdirbo naują pensijoms mo
kėti įstatymą, kurį neseniai užgyrė tarybinis parlamen
tas (Aukščiausioji Taryba). Einant nauju įstatymu, 
pensijos sumažinamos tiems, kurie jas gaudavo per dide
les, o smarkiai pakeliamos mažesnės kategorijos gavė
jams.

Tuo klausimu pateikė straipsnį Vilniaus spaudoje 
J. Stimburys, Lietuvos socialinio aprūpinimo ministras. 
Jis duoda kai kuriuos, konkrečius pavyzdžius, kaip pen
sijos buvo padidintos. J. Stimburys rašo:

“Naujas Valstybinių pensiių įstatymas žymiai pa
didina pensijas senatvėje1, invalidumo ir maitintojo ne
tekimo atvejais, o taip pat būtinosios tarnybos eilinių, 
seržantų ir viršilų sudėties kariams. Senatvės pensi
jos darbininkams ir tarnautojams pagal Valstybinių 
pensijų įstatymą skiriamas nuo 50 iki 100 procentų už
darbio. Kuo mažesnis uždarbis, tuo didesnis, yra imamas 
uždarbio procentas. Pavyzdžiui, esant uždarbiui iki 350 
rublių imtinai, pensija skiriama 100 procentų uždarbio, 
o esant uždarbiui nuo 1,000 rublių ir daugiau—50-55%. 
uždarbio.

“Pagal naująjį Įstatymą pensijų minimumai padi
dinami, o maksimalūs jų dydžiai sumažinami. Atski
roms pensininkų grupėms pensijos padidinamos pustre- 
čio-tris kartus. Pensijų padidinimas paliečia ne tik tuos 
asftienis, kuriems pensijos bus skiriamos, naujai, bet ir 
tuos, kurie jau jas gauna.

“Pensijų įstatymas teikia didelę reikšmę darbo sta
žui. Šita pažiūra yra teisinga, nes ji atitinka; socializ
mo principus. Nustatant reikalingo pilnoi pensijai pa
skirti stažo ilgumą, kartu numatoma tam tikromis są
lygomis skirti nepilnas pensijas — stažui proporcingais 
dydžiais. Tuo tarpu pagal senus įstatymus pensija, jei
gu trūksta reikalingo stažo, neskiriama.

“Naujasis Valstybinis pensijų įstatymas, atsižvelg
damas į darbo stažą ir darbo sąlygas, nustato skirtin
gus pensijų dydžius taip pat priklausomai nuo pensinin
kų šeimos sudėties.

“Naujajame Įstatyme pašalinama eilė nereikalingų 
apribojimų darbininkų ir tarnautojų teisei į pensiją. 
Naujajame Įstatyme užrašyta, kad pensijos galima 
kreiptis bet kuriuo metu po to, kai atsirado teisė į pen
siją,’be jokio laiko apribojimo,

“Naujasis Valstybinis, pensijų įstatymas taip pat nu
mato, kad visos anksčiau paskirtos pensijos dirbantiems 
ir nedirbantiems pensininkams bus apskaičiuojamos pa
gal naujo Įstatymo normas.

“Kokie gi bus konkretūs pensijų dydžiai atskirai 
šeimai ar dirbančiajam?

“Jenas Geležinis dabar turi 72 metus. » Jis dirbo 
šaltkalviu-įrankininku Klaipėdos jūrų prekybos uoste. 
Daugiau kaip pusę šimtmečio sudaro i o darbo stažas 
uoste. Pagal naują Įstatymą jis vien tik pensijos gaus 
daugiau kaip 500 rublių.

“Vilniaus mieste, Kauno gatvėje, gyvena Irena Ja
sinskiene. Jos vyras buvo mokytojas (miręs 1954 me
tais). Dabar dviems šeimos nariams ji gauna 165 rublių 
dydžio pensiją. Pagal Valstybinių pensijij įstatymą ji 
gaus daugiau kaip 530 rb. pensijos mėnesiui.

“Vilniuje, Aklųjų gamybos kombinate, dirba nete
kęs regėjimo I grupės invalidas Nikitinas. Jo^mėnesinis 
uždarbis siekia maždaug 1,000 rb. Dabar jis pagal vei
kiančius įstatymus gauna invalidumo pensiją po 201 rb. 
mėnesiui. Padarius perskaičiavimus pagal naująjį įsta
tymą, jis gaus apie 550 rb. mėn. Kartu su atlyginimu

ĮVAIRUMAI
Suezo kanalas

Suezo kanalas dabar ran
dasi pasaulio dėmesio cent
re. Egipto nutarimas tą ka
nalą nacionalizuoti, atimti 
jį nuo užsieniečių valdomos 
kompanijos, iššaukė didžiu
lį pasipiktinimą ir susierzi
nimą Londone, Paryžiuje ir 
Washingtone, bet daug pri
tarimo ir sveikinimo visuo
se arabiškuose kraštuose ir 
Indijoje, Indonezijoje, Pak
istane, Burmoje, Kinijoje, 
Etiopijoje ir t. t. Socialisti
niai kraštai su Tarybų Są
junga priešakyje pareiškė, 
kad, jų nuomone, Egiptas, 
kaip suverene valstybė, tu
rėjo pilną teisę nacionali
zuoti kanalą, kuris randasi 
jos teritorijoje.

Dabar mes skaitome apie 
britų ir francūzu karinius 
laivus Suezo srityje, apie 
labai įtemptą padėtį, apie 
mobilizacijas, net karo ga
limybę. Tad, tiek kalbant ir 
skaitant apie Suezo kanalą, 
gal būtų geras dalykas su
sipažinti su to kanalo isto
rija.

Sena žmonijos svajonė
Siauroji žemės sąsmau

ka, kuri jungė Aziją ir Af
riką ir tuomi atskyrė Vi
duržemio jūrą nuo Raudo
nosios jūros, jau gilioje se- ( 
novėje buvo laikoma didele 
kliūtimi laivininkystei, ke- žineriai,

Vyriausias kanalo ' archi
tektas buvo Ferdinandas 
de Lesseps, kuris pats dar
bą prižiūrėjo. Darbas buvo 
pradėtas, kaip anksčiau sa
kyta, 1859-ais metais ir 
baigtas dešimt metų vėliau.

Francūzu ir britų inži
nieriai darbuį vadovavo, 
bet patį sunkųjį darbą atli
ko egiptiečiai, felachai (ne
turtingi valstiečiai) ir dar
bininkai, kuriei buvo su
traukti ir suvaryti iš vi
sur. Kuomet Egiptas kana
lą vdabar nacionalizavo, 
Nasseris pereiškė, kad apie 
80,000 egiptiečių žuvo prie 
kanalo kasimo darbų. Kai 
kas sako, kad tas Nasserio 
skaičius šiek tiek perdėtas, 
ir galimas daiktas, kad jis 
omenyje turėjo ne tik prie 
pačių darbų kritusius, bet 
ir jų šeimas, kurios tuo 
tarpu dažnai mirdavo badu.

Vienaip ar kitaip, dešim
tys tūkstančių krito prie tų 
darbų. Būdavo dirbama 
prie sunkiausi!
karštoje Egipto dykumos 
saulėje, dažnai be vandens, 
kasant rankomis - kastu
vais ir velkant didelius ak
menis. Nestebėtina, kad 
tiek daug 'egiptiečių tų ka
torginių darbų neišlaikė.

Statytojai nesirūpino
Bet francūzu ir britu in- 

, kurie vadovavo, 
nesirūpino, lygiai, kaip ne
sirūpino k o m pan Įjos "ir 
bankai, kuriuos tie inžinie-

sąlygų:

liavimui jūromis Tada žmo
nės dar nežinojo, kokį ilgą i 
aplinkinį kelią reikėtų pa
daryti (aplink visą Afri
ką), kad pasiekti, sakysi
me, iš dabartinės Graikijos 
dabartinį Iraną. Jie nežino
jo to ilgo aplinkinio kelio, 
kuris buvo rastas vėliau, 
bet jie žinojo ir suprato, 
kad jeigu kanalas būtų, tai 
keliavimas jūra pasidarytų 
žymiai geresnis.

Kuomet klausiama: kada 
buvo iškastas Suezo kana
las ? atsakymas paprastai 
duodamas, kad tarp 185|9 ir 
1869 metų. Bet tas atsaky
mas teisingas tik, jeigu tu
rime omenyje dabartinį 
modernišką Suezo kanalą. 
Pirmas Suezo kanalas tapo 
iškastas net apie 2,000 mė

kant, beveik prieš 4,000 
metų.
*Jį iškasė senovės egiptie

čiai. Istorija nežino, kaip 
ilgai toje žiloje senovėje 
ėmė tą kanalą iškasti. Tiek 
žinoma, kad jis buvo trum
pesnis, negu dabartinis. 
Mat, tada Raudonosios jū
ros Suezo įlanka siekė 
vietą, kur paskui atsirado 
Timašo ežeras — mat, jūra 
nuslūgo. Vėliau, šimtme
čiai po to, kuomet Raudo
nosios jūros Suezo įlanka 
vis traukėsi, prisiėjo kana
lą vis ilginti. Jj( taisė ne 
vien egiptiečiai, bet feni- 
kiečiai, o vėliau persai. Jis 
egzistavo iki 8-ojo šimtme
čio, kuomet jis tapo apleis
tas ir laipsniškai visas ka
nalas, netaisomas ir nepri- 
žiūri/nas, tapo užpūstas 
smėlynais.

Moderniškas kanalas
Nuo 8-ojo šimtmečio iki 

19-ojo Suezo kanalas nebu
vo pamirštas. Tai vienur 
tai kitur vis atsirado inži
nierių, kurie darė planus 
tą kanalą iš naujo iškasti. 
Bet darbas buvo pradėtas 
tiktai 19-ame šimtmetyje.
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riai atstovavo — kas jiems 
egiptiečiai felachai, jeigu 
jie prieš savo akis mato ak
cijas, indėlius, palūkanas, 
pelnus... Nesirūpino -ir eg- 
ipto valdovas, taip vadina
mas Khedive, feodalinis di
džiūnas, kuris jau radosi 
po britų letena. Jam irgi 
rūpėjo tik pelnai. *

Pagaliau kanalas buvo 
baigtas 1869-ais metais. 
Jis turėjo, kaip dar tui% 
iki šios dienos, apie 100 
mylm^ilgio, apie 42 pėdas 
gilio ir 196 pėdas pločio. 
Jis neturi šliužų ir užtvan
kų, kaip tai turi Panamos 
kanalas, nes tam nebuvo 
reikalo — Raudonosios jū
ros ir Viduržemio jūros ly
giai tokie patys.

Juomi gali praplaukti di
džiausieji laivai.

Iš pradžios kanalą domi- 
į navo francūzai ir Egipto 
khedivas, bet paskui britai 
v i s o k i ais viliojimais ir 
spaudimu iš khedivo išgavo 
visas jo akcijas. Dauguma 
akcijų iki paskutinės die
nos liko Francūzijos ranko
se, bet faktinai, kariniai ir 
strateginiai, britai tvarkė 
Suezą.

Dabar Suezo savininkais 
yra patys egiptiečiai- Va
karų kraštai, kurie taip rė
kauja, su laiku turės apsi
raminti. Egiptas, žinoma, 
palaikys Suezą atvirą visų 
šailų laivininkystei, bet 
pelnas -eis egiptiečiams ir 
patys egiptiečiai, kurie Su
ezo kanalą buvo iškasę net 
4,000 metų atgal, kurie pa
dėjo daugiausia darbo ir 
prie dabartinio, liks šeimi
ninkais.

Šis tas iš šen ir ten
Menas jūros dugne
Apie 45 mylios į rytus 

nuo Naujosios Anglijos 
kranto, giliuose Šiaurės At
lanto vandenyse, jūros 
dugne, dabar guli svarbūs 
meno kūriniai. Ir labai abe
jotina, ar pasiseks kada 
nors juos ištraukti, o jei
gu kada nors ir pasisektų, 
tai jie gal jau bus sugedę.

Tie meno kūriniai yra da
lys italų , didlaivio Andrea 
Doria. Andrea Doria tu
rėjo meniškiausius freskus 
(sieninius tapybos pieši
nius), mozaikus (iš metalo 
ir akmens gabaliukų sudė
tus vaizdus) ir kitokias de
koracijas. Grupė gabiau
sių Italijos dailininkų dar
bavosi prie to laivo pagra
žinimo. Dabar tie visi kū
riniai po vandeniu.

Nauja šalis—Ghana
Neužilgo, gal po metų, 

gal po dviejų, bet vis vien 
artimu laiku, pasaulis vis 
daugiau išgirs apie naują 
šalį —Ghaną. Ghana be 
abejo su laiku bus priimta 
į Jungtines Tautas ir pra
dės lošti savo rolę pasau
linėje arenoje.

Ghana — tai dabartinis 
Gold Coast arba “Auksinis 
Krantas.” Britai tai savo 
kolonijai jau buvo priversti 
duoti tam tikrą autonomi
ją, bet tos šalies gyvento
jai,. negrai, siekia pilnos ne
priklausomybės. Viskas voa 
do, kad jie jos atsieks ir 
britai turės trauktis, kaip 
jie traukėsi iš Indijos, Cei- 
lono, Burmos, Palestinos ir 
kitų kraštų.

Anądien britų aukštasis 
komisi j orderius kai bejosi 
su vietinių negrų vadovu 
Nkrumah. Jis jam sakė:

—Taigi, matyti, kad jūs 
dar išgausite nepriklauso
mą Gold Coast...

—Ne, ne Gold Coast, o 
Ghaną.

—-Ghana, Toks bus mūsų 
nepriklausomos šalies pa
vadinimas.

Ir Nkrumah išaiškino 
britams, kad Gold Coast, 
primestas svetimas angliš
kas užvadinimas, netinka 
nepriklausomai negrų tau
tos šaliai. Kadaise, dau
giau kaip 1,000 metų atgal, 
srityje, kur labar randasi 
Gold Coast, radosi negrų 
valstybė, kuri vadinosi 
Ghana. Tai tas senas užva
dinimas bus atgaivintas.

Lietuvos fotografijos
Vilniaus žurnalas “Švytu

rys” sako, kad pirmosios 
fotografijos studijos Vil
niuje tapo įsteigtos 19-to 
amžiaus viduryje, tai yra, 
maždaug 1850-ais metais.. 
Viena tokia anksčiau vei
kusi studija išliko iki šios 
dienos' ir joje dar pasi
laikė patys seniausieji ne
gatyvai.

Dabar Lietuvos Mokslų 
akademijos istorijos-etno
grafijos muziejus tuos ne
gatyvus gavo sau. Jie la
bai įdomūs ir vertingi, nes 
tai negatyvai fotografijų 
žymių Vilniuje gyvenusių 
žmonių, tarp jų 1863 metų 
sukilimo dalyvių.

Muziejus dabar iš tų se
nų negatyvų gamina foto^ 
grafijas. Tai nelengvas 
.darbas, nes. negatyvai labai 
*feeni ir reikia daug pastan
gų bei atsargumo, kad iš
gauti neblogas nuotraukas.

M.

jis gaus daugiau kaip pusantro' tūkstančio rublių per 
mėnesį. ' 1

“Visi šitie gyvenimiški pavyzdžiai įtikinančiai kal
ba apie tai, kad naujas Valstybinių, pensijų įstatymas 
žymiai.pagerins Tarybų valstybės darbo žmonių gerovę,.

Negyvos kalbos
Columbijos universiteto 

enciklopedija pažymi seka
mas negyvas kalbas: f ran
kenų, saksų, senovės anglų, 
sen. nordikų, gotų, ganių, 
komų, lotynų, dalmatų, os- 
kanų, ionų, atikų, bizantų, 
dorų, aeolikų, kiprų, sen. 
slavų, prūsų, avestanų, sen. 
persų, vedų, sanskrito, sen. 
armėnų, hitų, lydianų, lu- 
wianų, lycianų, babylonų, 
asirų, akadų, kananiečių, 
finikiečių, punų, sen. he
brajų, sirų, anadaluzų, egip
tiečių, kęptų, libų, sen. 
graikų ir umberų.

Tai, vis senos jau miru
sios kalbos, kurios buvo 
vartojamos Europoje, Azi
joje arba Afrikoje. Į tą 
skaičių neįeina daugybė in
dėnų kalbų, kurios buvo 
vartojamos Šiaurės, Pietų 
ir "Centrinėje Amerikoje, 
kaip tai actekų, majų ir kt. 
Tos kalbos nesuminėtos, 
nes istorikai neturi pakan
kamai žinių, kiek senovėje 
kalbų indėnai turėjo. Šim
tai indėnų kalbų dar išliko 
gyvos iki šios dienos.

Columbia enciklopedija 
pažymi, kad suminėtos mi
rusios kalbos faktinai yra 
tik maža dalis tos daugybės 
kalbų, kurias žmonija var
tojo ir kurios paskui pra
nyko. Čia suminėtos kalbos 
yra tik tos, kurios paliko 
istorinius pėdsakus, apie 
kurias mokslininkai žino. 
Bet jie žino tik labai ma
žą dalį

Kai kurios virš suminė
tos kalbos gali iššaukti kai 
kuriuos klausimus. Pavyz
džiui, suminėtos egiptiečių, 
kiprų, persų, libų kalbos. 
Kai kas gali paklausti — 
argi nėra dabar egiptiečių, 
kipriečių, persų, libų (Libi
jos gyventojų) ? <

Taip, yra, bet kalbos, ku
rios dabar ten vartojamos, 
nieko. bendro neturi su 
anksčiau minimomis, ku
rios jau mirė. Pavyzdžiui, 
kadaise, senovės Egipte vy
raujanti kalba buvo egip
tiečių, gimininga koptų kal
bai (kuri jau irgi prany
ko).- Bet dabai1 egiptiečių 
kalbos nėra. Egiptiečiai 
dabar vartoja arabų kalbą. 
Libijos gyventojai irgi kal
ba ne libiškai, o arabiškai. 
Kadaise, apie 5,000 metų 
atgal, Kipre gyveno atskira 
kalbinė grupė, kuri varto
jo kiprų kalbą. Dabar yra 
kipriečiai, bet jie kalba 
graikiškai (o mažuma tur
kiškai), bet senoji kiprų 
kalba negyva.

Paminėtos senovės grai
kų, persų ir armėnų kalbos. 
Jos skaitomos negyvomis, 
nes dabartinės graikų, per
sų ir armėnų kalbos, nors 
neša tuos pačius užvadini- 
mus, į- senąsias menkai 
našios.

Iš aisčių (pabaltiečių) 
rusių kalbų paminėta 
prūsų, o nepaminėtos 
vingių, sėlių, kuršių,
galima spręsti, kad ir kito
se grupėse tur būt paminė
tos tik svarbesnės ir pra
leista daug magesnių pra
nykusių kalbų.

Mirusiomis kalbomis 
skaitomos tos, kurios ne
vartojamos jokios grupės 
kasdieniniame gyvenime. 
Bet kai kurios jų visai ne
pamirštos, nes jos plačiai 
studijuojamos ir jomis net 
rašoma kai kas. Pavyz
džiui, lotynų kalba, nors 
“negyva” (jokia tautinė 
grupė jos nevartoja), vis 
vien puikiai žinoma, jos 
gramatika studijuojama ir 
joje net leidžiami kai ku
rie raštai, pavyzdžiui, Va
tikano enciklikos.

Panašiai galima pasakyti 
apie senovės slavų kalbą.

Katalikų Naujoji Anglija
Mūsų šalyje katalikai su

daro apie ketvirtadalį vi
sų gyventojų. Didesnės jų 
koncentracijos yra indus
trinėse valstijose, kaip tai 
Pen n syl vanijoje (29%), 
New Yorke (32%), Illinois 
(30%).

Bet didžiausią nuošimtį 
katalikai sudaro trijose 
Naujosios Anglijos vals
tijose, kaip, tik tos Nau
josios Anglijos, kuri vie
nu metu buvo skaitoma 
Amerikos jankiško protes
tantizmo ir anglosaksišku- 
mo tvirtove.

Connecticute katalikai 
sudaro 49% visų gyvento
jų, Massachusetts^ lygiai 
pusę—50%, o Rhode Islan
de net 60%.

Sekamos tautinės grupės, 
sudaro pagrindą tose vals
tijose tokiam dideliam ka
talikų nuošimčiui: airiai, 
italai ir Rytų Europos kil
mės tautos, įskaitant lietu
vius.

Apie polio epidemiją
“Laisvės” editoriale kal

bama apie tragediją, kuri 
dabar vyksta Chicagoje — 
apie gausius susirgimus po
lio (vaikų paralyžium) ir 
keliolika mirčių. Teisingai 
nurodoma, kad liga tol ne
bus pilnai nugalėta, iki me
diciniškai nebus surastos* 
jos priežastys. 1

Bet vertėtų pridėti ir ką 
kita:

Paralyžiaus epidemija 
dabar siaučia Chicagoje ne 
tiek dėl medicinos silpny
bės, kiek dėl mūsų valdžios 
kietaširdiškumo ir republi- 
konų palinkimo remti pri
vatinius pelnagrobius. Sta
tistika štai ką rodo: dau
guma Chicagos sergančių 
(ir mirusių) vaikų yra 
priešmokyklinio amžiaus, 
tai yra, tarp naujagimio ir ? 
6 metų. Tai kaip. tik t kr 
vaikučiai, kurie buvo skie? 
pyti, nes jų neskiepijo vel
tui—skiepijo tik mokyklos 
vaikus.

Tas rodo, kad Čiepai 
(Saiko vaistai) veikia ne
blogai. Tas rodo, kad jei
gu mūsų valdžia iš pat pra
džios būtų pra vedusi plačią 
vaikų laisvą, nemokamą 
skiepijimo programą, nebū
tų nei epidemijos nei mir- » • cių.

Musų kaimyninėje Kana
doje taip buvo padaryta ir 
apie epidemijas nėra kalbų.

Amerikos žmonės per at
einančius rinkimus turėtų 
tai atsiminti apie republir 
konišką administraciją —4 
tarp kitko. A. š.

pa-

rhi- 
tik 

jot
is to

Hanoi. — VietnamuTPiau- 
dies respublika paskelbė, 
kad jai pasisekė pabaigti 
geležinkelio liniją, kuri 
jungia Vietnamą su Kinijos 
Junano provincija.

Labai sena bažnyčia
Korintijos pusiasalyje 

Graikijoje senas valstietis 
ardamas savo lauka netikė
tai užtiko didelį akmenį. 
Kuomet jis bandė jį iškasti, 
tas pasirodė negalima. Kuo 
giliau jis kasė, tuo labiau 
jis įsitikino, kad užtiko iš
tisus griuvėsius.

Kuomet vėliau atskubėjo 
archeologai, jie, po kokios 
savaitės kasimo darbų, su
rado, kad tai ne šiaip griu
vėsiai, o labai svarbūs: tai 
krikščioniška bažnyčia ir 
gal seniausia atidengta 
krikščioniška bažnyčia pa
saulyje, nes ji statyta dar 
trečiame šimtmetyje, tul 
yra 17 išmtmečių atgal. /

Ji nevartojama kasdieni
niame gyvenime, bet ji pa
lieka, vartosenoje pravosla
vų bažnyčiose, kur ji žino
ma kaip “cerkovno - sla- 
viansko.” B.;



Guy de Maupassant

MIS HARIET
,* (Pabaiga)
) Susėdome už stalo, kaip 

visada. Mis Hariet buvo čia 
pat; ji valgė rimtai, su nieku 
nešnekėdama ir nepakeldama 
akių. Tačiau* nei jos veide, nei 
laikysenoj nebuvo matyti nie
ko nepaprasto.

Aš palaukiau, kol baigsis 
vakarienė, paskui, kreipda
masis i šeimininkę, tariau :

—Na, ponia Lekašer, aš 
rengiuosi jus apleisti.

Moteriškė, nustebusi ir nu
siminusi, sušuko savo tęsiamu 
balsu: \

—Ką jūs sakote, mano mie
lasis pone? Jūs rengiatės mus 
apleisti? O mes jau taip pri
pratome prie jūsų.

Aš šnairomis pasižiūrėjau į 
Jfcis Hariet; jos veidas nė ne- 
*suvirpėjo. Bet Celesta, jauna 
tarnaitė, pakėlė į mane akis.

i Tai buvo stora aštuoniolikos 
metų mergina, raudona, švie
žia, stipri ir švari, — o tai re
tas dalyks. Kartais aš ją pa
bučiuodavau kur nors kampe, 
kaip tai pratę daryti viešbu
čių perėjūnai, bet neleisda
vau sau nieko daugiau.

Vakarienė pasibaigė.
Aš nuėjau išrūkyti savo 

pypkės po obelimis, žings
niuodamas ten ir atgal iš vie
no kiemo galo į kitą. Visatai, 
apie ką aš mąsčiau per dieną, 
kas man taip netikėtai paaiš
kėjo šį rytą, toji keista ir ais- 

$ tringa anglės meilė, staiga 
prižadinti atminimai —- atmi
nimai svaigūs ir žavingi! —o 
gal taip pat ir šis tarnaites 
žvilgsnys, mestas į mane tuo 
metu, kai aš pareiškiau išva
žiuojąs, — visa tai, draugėn 
susipynę, kėlė dabar manyje 
žaismingą nuotaiką, bučinių 
kutenimą lūpose ir kažin ką 
kraujuje, kas stumia daryti 
kvailystes.

Slinko vakaras. skleisda
mas po medžiais šešėlius; aš 
pastebėjau Čelestą, einančią 
uždaryti vištininko kitam ga
le kiemo. Aš nubėgau prie jos,

lębet tokiais tyliais žingsniais, 
k^d ji net neišgirdo; ir kai 
jinai vėl pakilo, užsklendusi 
dureles, pro kur įeina ir išei
na vištos, aš sugriebiau mer
giną į glėbį ir jos platų, riebų 
veidą apibėriai! tikra bučinių 
kiaušą. Ji stengėsi ištrūkti ir 
juokėsi, nes tokie dalykai jai 
buvo nebe naujiena.

* Kodėl gi aš ją ūmai pa
leidau? Kodėl staiga atsigrę
žiau? Kokiu būdu aš paju
tau kažką užpakaly savęs?

Tai buvo mis Hariet, be
grįžtanti namo. Ji mudu pa
matė ir sustojo lyg stabas, tar
tum išvydusi šmėklą. Paskui 
ji dingo tamsoje.

Aš nuėjau į savo kambarį, 
susigėdęs, sumišęs: rodos, 
riet jeigu ji mane būtų užklu
pusi bedarant kokį nusikalti- 
naą, aš nebūčiau taip susi- 

> jjrimtęs, kaip tuomet.
! Galutinai susierzinęs, liūd
nų minčių kamuojamas, aš 
miegojau blogai. Man atrodė, 
lyg kažin kas verkia. Be abe
jo, aš klydau. Keliskart man 
pasigirdo taipogi, lyg kažkaš 
vaikščioja po namus ir dari- 

• nėja lauko duris.
r, Paryčiu manei apėmė nuo

vargis, ir pagaliau aš užmi
gau. Pabudau vėlai ir pasiro
džiau tik pietums, vis dar su
kišęs, nežinodamas, kaip 
laikytis.

Niekur nebuvo matyti mis 
Hariet. Jos laukė; bet ji nesi
rodė. Močia Lekašer įėjo į 
anglės kambarį, bet jos ten 

- . nerado. Matyt, ji buvo išė
jusi su aušra — kaip tatai 
darydavo nekartą — pasižiū
rėti saulėtekio. Niekas tuo 
nenustebo, ir visi tylėdami 

vąlgyti.
JJUfBuvo karšta, labai karšta; 

7 tai buvo viena tų kepinančių 
ir tvAnkų dienų, kada nesukru
ta nė medžio lapas. Stalą iš
nešė laukan ir pastatė po obe
lim. Pionierius laikas nuo lai
ko eidavo su ąsočiu į rūsį sid
ro — tiek daug visi gėrė, 
čelesta nešė iš virtuvės pa

tiekalus — troškintą avie
ną su bulvėmis, užkvarbin- 
tą triušį ir Saločius. Paskui 
jį padėjo ties mumis lėkštę vyš
nių — pirmųjų šios vasaros 
vyšnių.

Norėdamas jas nuplauti ir 
atvėsinti, aš paprašiau tarnaitę 
atnešti man kibirą labai šalto 
vandens. Po penketo minučių 
ji sugrįžo ir pareiškė, kad šu
linys išdžiūvęs. Nuleidus visą 
virvę, kibiras pasiekė dugną, 
bet paskui iškilo aukštyn tuš
čias. Močia Lekašer nutarė iš
tirti reikalą pati ir nuėjo pasi
žiūrėti į angą. Grįžusi ji pa
reiškė, kad šuliny matyti kaž
kas nepeprasto. Tur būt, kaimy
nas iš keršto bus įmetęs ryšulį 
šiaudų.

Aš gi panorau žvilgterėti, 
tikėdamasi, jog galėsiu geriau 
įžiūrėti, ir pasilenkiau ant šu
linio briaunos. Gilumoj kažkas 
baltavo. Bet kas būtent? Man 
dingtelėjo mintis nuleisti ant 
virvės žiburį. Geltona šviesa 
šokinėjo akmeninėmis šulinio 
sienomis, grimzdama vis gilyn 
ir gilyn. Pionierius ir Celesta 
taip pat prisidėjo prie mūsų, 
ir mes visi keturi stovėjome 
pasilenkę prie angos, žiburys 
atsitrenkė į kažkokią keistą, 
neaiškią masę, vietomis baltą, 
vietomis juodą. Pionierius su
riko :

— Tai arklys! Matau kano
pą! Tur būt, jis čion įkrito šią
nakt, ištrūkęs iš pievos.

Bet staiga aš suvirpėjau ligi 
kaulų smegenų. Pamačiau ky
šant pėdą, paskui koją; visas 
kūnas ir kita koja 'buvo pasi
nėrę vandny.

Aš pašnibždoms sumurmė
jau, drebėdamas taip smarkiai, 
kad net žiburys kaip paklaikęs 
šokinėjo virš bačiuko:

— Šuliny... šuliny... moteris.. 
Tai mis Hariet.

Vienas tik Pionierius nė ne
mirktelėjo. Afrikoje jam buvo 
tekę gražesnių dalykų!

Močia Lekašer ir Celesta 
spiegdamos nubėgo šalin.

Reikėjo ištraukti numirėlę.
Aš tvirtai aprišau berną virve 
aplink juosmenį ir paskui labai 
eltai nuleidau jį bloku žemyn 
žiūrėdamas, kaip jis grimzta i 
tamsumą. Jis laikė rankoje 
žiburį ir kita virvę. Veikiai 
Jis suriko balsu, kuris, rodosi, 
ėjo iš pat žemėstgelmių.

— Sustokit!
Ir aš pamačiau, kaip jis 

graibo kažką vandny — tai 
buvo antra koja; paskui jis su
rišo abi kojas draugėn ir vėl 
sušuko:

— Traukit!
Aš ėmiau jį tempti aukštyn, 

bet rankos man buvo taip nul 
silpusios, raumenys tokie sugle
bę, jog aš bijojau, kad neišspr- 
stų man virvė ir žmogus 'neįkr
istų atgal. Kai virš rentinio pa
sirodė 'jo galva, a; paklausiau: 
kių žinių apie tą, kuri buvo 
ten, dugne.

Mudu abu užlipome ant ak
meninio rentinio ii* sustoję 
vienas prieš kitą, pasilenkę 
ant angos, ėmėme kelti kūną.

Močia Lekašer ir Celesta 
stebėjo mus iš tolo, pasislėpu
sios už namo sienos.-

Pamačiusios išsineriant iš 
šulinio juodus skenduolės batu
kus ir baltas kojines, jos dingo

Pionierius sugriebė ją už 
blauzdų, ir mudu ištraukėme 
vargšę skaistuolę pačioje neku
kliausioje pozoje. Jos veidas 
buvo baisus —- pajuodęs ir ap
draskytas; jos ilgi 'žili plaukai, 
visai išsipynę, išsigarbiniavę, 
karojo šlapi ir purvini. Pionie
rius tarė priekaištingu tonu:

— Po šimts velnių, kokia 
liesa!'

Mudu ją nunešėme į josios 
kambarįį, ir kadangi abi mote
rys nesirodė, mudu su arkli
ninku atlikome jos paskutinį 
tualetą.

Aš nuploviau jos liūdną, pa- 
dūlėjusį veidą. Po mano pirštu 
šiek tiek prasivėrė' viena jos 
akis ir pažiūrėjo į mane blan
kiu, šaltu, siaubingu lavono 
žvilgsniu, žvelgiančiu tartum 
iš anapus škr pasaulio. Šuklos-

čiau, kaip mokėdamas, sutaršy
tus jos plaukus, ir sovo neįgų- 
dusiom rankom .sutaisiau jai 
ant kaktos naują, nepaprastą 
Šukuoseną. Paskui nuvilkau 
jos permirkusius drabužius, 
su gėda,lyg daryčiau kokią 
šventvagystė, po truputį ap
nuogindamas josios pečius ir 
krūtinę, ir ilgas, liesas, it aš- 
kaliai, rankas.

Po to nuėjau parinkti gėlių 
— aguonų, rugiagėlių, saulu
čių ir šviesos, kvepiančios žo
lės, — kuriomis išklojau* jos 
šermeninį guolį.

Paskui man reikėjo atlikti 
visus įprastus formalumus, nes 
aš buvau prie jos vienas. Jos 
kišenėje buvo rastas laiškas, 
parašytas paskutiniu momen
tu: ji prašė palaidoti ją šia
me kaime, kur ji praleido pa
skutines savo dienas, šiurpu
linga mintis pervėrė man šir
dį. Ar tik ne dėl manęs norė
jo ji pasilikti šioj vietoj?

Vakarop kaimyninės kūmu
tės atėjo pasižiūrėti nabašnin- 
kės; bet aš neįsileidau jų; aš 
norėjau pasilikti prie jos vie
nas ir išbudėjau kiaurą naktį, 
žvakių šviesoj aš žiūrėjau į 
šią nelaimingą, niekam neži
nomą moterį, mirusią taip toli 
nuo tėvynės ir tokiu apgailė
tinu būdu. Ar liko kui/ nors 
jos draugų, giminių? Kaip 
prabėgo jos vaikystė, jos gy
venimas? Iš kur ji čia atsira
do, visiškai viena, klajojanti, 
pasimetusi, kaip iš namų iš
vytas šuo. Kokia paslaptinga 
kančia ir neviltis glūdėjo šia
me nelemtame' kūne, kurį ji 
per visą savo gyvenimą nešio
jo, lyg gėdos dėmę,—šiame 
juokingame pavidale, kurs 
,vyte vijo nuo jos bet kokį su
sižavėjimą, bet kokią meilę? 

j Kokių nelaimingų sutvėri-*mės pagerinimų darbo sąlygų, 
mų esama pasaulyje! Aš jau
čiau, kad šitą būtybę visam 
gyvenimui nuskriaudė negai

lestingoji gamta. Jai viskas 
buvo atimta, ji gal niekados 
neturėjo net to, kas suteikia 
stiprybės patiems nedalingiau- 
siems padarams—vilties, kad 
ją bent kartą pamils! Nes ko
dėl gi ji taip slėpėsi, bėgo nuo 
kitų ? Kodėl gi ji su tokiu ais
tringu švelnumu mylėjo visus 
daiktus ir visas gyvas būtybes, 
išskyrus žmogų ?

Ir aš supratau, jog šita ne
laimingoji tikėjo dievą ir vy
lėsi kitur sulaukti atpildo už 

j savo kančias. Dabar ji sutręš 
! ir savo ruožtu taps augalu. Ji 
žydės saulėje, karvės ją su
es, paukščiai išnešios 
lomis, ir, įsikūnijus į 
ji pagaliau vėl taps 
kuo ju* kūnu. Bet tai, 
vadiname sielą, užgeso juo
do šulinio dugne. Ji daugiau 
nebejaučia skausmų. Ji atida
vė savo gyvybę už kitas gyvy
bes, kurios iš jos gims. :

Mes buvome vienu du, ir va
landos slinko šioje nykioje ty
loje. Blanki šviesa Jau rodė, 
kad tuoj ims aušti; pas,kut 
rausvas spindulys nučiuožė li
gi lovos, mete ugninį ruožą 
ant numirėlės marškų ir jos 
rankų. Tai buvo tas metas, 
kurį jinai taip mėgo. Pabudę 
paukščiai čiulbėjo medžiuose.

Aš plačiai atvėriau langą, 
praskleidžiau užuolaidą, kad 
visas pasaulis mus matytų, ir, 
pasilenkęs ant sustingusio la
vono, paėmiau į rankas jos 
šubiaurotą galvą, paskui iš 
lėto, be baimes IF be pasi
šlykštėjimo, prisiglaudžiau il
gu bučiniu prie šių lūpų, ku
rios niekad jo nepažinojo.. .

ją sėk- 
gyvulį, 

žmogiš
ką mes

Leonas šęnalis nutilo. Mo
terys verkė. Buvo* girdėti, kad 
ir grafas d’Etrai protarpiais 
šniurkštė. Tik vežėjas snūdu
riavo. Arkliai, nebejausdami 
botago, sulėtinę žingsnį, trau
kė pamažu. Ir brikas vos-ne-' 
vos slinko pirmyn, staiga pa
sunkėjęs, tarytum po liūde
sio našta.

Vertė A. Churginas

Londonas. — Britanijos 
Komunistų partija skelbia, 
kad ji per paskutinius, tris 
mėnesius gavo 1,004 naujus 
narius. Partijos narių skai
čius dabar siekia 34,117.

Montreal, Canada
Liepos mėnuo buvo šalčiau
sias ir beveik slapiausias

Paprastai priimta manyti, 
kad liepos mėnuo yra karš
čiausias ir gražiausias vasaros 
laikotarpis. Bet ne taip buvo 
šiais metais. Praėjusia liepos 
mėnuo čia buvo šalčiausias, 
kaip bile kada pirmiau buvo 
užrekorduota ir tik antru kar
tu lietingiausias. Lygiagrečiai 
paėmus buvo 66.4 laipsniai ši
lumos, trys laipsniai žemiau 
normos. Lietaus iškrito 5.30 
inčių, o 1945 m. liepos mėne
sį buvo iškritę 5.89 inčiai. 
Aukščiausiai temperatūra bu
vo beiškilusi tik iki 83.5 laip
snių, o buvo nupuolę net iki 
49.9 laipsnių.
Dresmeikeriai pflsirašė Naują 
darbo sutartį

Moteriškų suknelių siuvėjai 
— dresmeikeriai, — kuriuos 
atstovauja International La
dies Garment Workers Union, 
nuo rugpiūčio 1 d. pasirašė 
naują darbo sutartį su darb
daviais. Tarp ko kito, pagal 
naują sutartį įvesta “check 
off” sistema unijos narinių 
duoklių; mokėjimui, dvi savai
tės, apmokamų atostogų (lig- 
šiol buvo tik viena savaitė), 
penkios dienos apmokamos le
galių švenčių (ligšiol buvo tik 
trys), būtent, Naujų Metų, 
Didžiojo Penktadienio, Confe
deration Day, Labor Day ir 
Kalėdų diena ir nuo ateinan
čių metų sausio 1 dienos pa
kėlimą algų, kirpėjams ir 
preseriams po $3 į savaitę, 
opereitorkoms, finešerkoms ir 
kt. po $2 į savaitę. Taipgi 
gauta ir kitų mažesnės reikš-

ant policininkų pirma su sker- 
Šifftlr‘~ piūklū/ o ^S'šk'iau su 
elektrinių, taip, kad jam 
“užbaigus darbą” visi trys po
licininkai turėjo eiti į ligoninę 
sutaisymui žaizdų. Turcot 
areštuotas ir paleistas po 
$100 užstatu laukia bylos. 

I

Laiškas atėjo per Skandinaviją

Hyman Rosen užlaiko vais
tinę ant 5453 Queen Mary 
Road, Snowdone. Jo klijen- 
tas parašė jam laišką ir įme
tė į Snowdono pašto raštinės 
baksą, kuris randasi apie 300 
y ardų nuo jo vaistinės. Ta
čiau to laiško jis greitai ne
gavo ir štai dėl ko: laiškas iš 
Montrealo nuėjo į Saskatche
wan provinciją;' iš ten į Co
penhagen, Danijoje; tada į 
Goteborg, Švedijoj; atgal į 
Winnipegą, ir tik ant galo 
pasiekė vaistininką Rosen.
Serga

Fenomeną Nakienė susirgo 
paralyžiaus liga. Ligonė ran
dasi Doctors’ ligoninėje. Yra 
vilties, kad paralyžius ne tik 
sulaikytas, bet bus ir pagy
dyta. Linkėtina, kad pasveik
tų.

Bronė Navardauskaitė ap- 
laikė vidurių operaciją. Ligo
nė randasi Reddy 
ligoninėje.

Irena Rimkienę, 
tė, nesijaučia gerai 
si Central ligoninėje sveika
tos ištyrimui.

Jonas Tėlėnis serga ir gy
dosi namuose,

Pattenburg, N. J.

VLADAS BARŠTIS
Mirė Liepos 24, 1956

Laidotuvių dalyviai išreiškia giliausią 
užuojautą velionio šeimai:

Memorial

verdunie- 
ir randa-

J. Augulis 
Slenčiauskai
J. Stankaitė
Matukai
J. J. Augučiai
J. Apins
A. J. Barštis

Farmeris
Raymond
Mr. ir Mrs. Kalinauski
Geo. Wareson
Zavišius
Čiurliai

USNYNE
Moderninė Lietuvos Istorija Poemoje 

Tai žmogaus Sielą Jaudinantis Kūrinys!

Su piūklu kėsinosi '‘sulyginti” 
policininkų galvas

Viennay Turcot, 23 metų 
amžiaus, kuris yra stalius, 
nutarė, kaip policija pranešė, 
kad trys Montrealo policinin
kai turi būti “sulyginti” gal
vų. ūgiu. Atsitiko taip: jis 
dirbo prie statybos. Trys po
licininkai liepė jam pavaryti 
kitur jo ne vietoj pastatytą 
automobilį. Tada jis puolė

Turtisas. — Tunisija už
darė savo religinius musul
moniškus teismus, kurie iki 
šiol buvo vieninteliai, ir 
pradeda steigti pasaulietiš
kus.

Paraše žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis

Chicago. — Du vaikai mi
rė ir dar 66 apsirgo polio. 
Epidemija darosi aršesnė. 
Chicagos sveikatos parei
gūnai ragina visus žmones, 
suaugusius, lygiai kaip vai
kus, kurie vyksta Chica- 
gon, prieš tai būti įskiepyti 
Saiko vaistais.

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
tienas 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.

Mr-

Waterbury, Conn.

MIRUS

JONUI YESULEVIČIUI

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

Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai, sū
nums Juozui ir Jonui, broliui, marčioms, 

anūkams ir visiems kitiems artimiesiems.

žemaičiai
L. Mankienė
K. Krasnitskas
A. Antanavičius
G. Česna
S. Valantinas
B. Marcinonis

Gilman Anastazija 
J. Zalenekas
J. ir M. AlouZai
Geo. Vaitonis
J. ir M. Strižauskai
Ona Žutautienė

CLEVELAND, OHIO 
Svarbus Įvykis—

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvy ks/prieš Labor Day šventę

Rugsėjo 2 September

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 niatai tą sielą jaudinančią, 
istorinę epochą Lietuvoje.

Kas tada atsitinka su spekuliantais, žemės, 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- 
laimėjiųių. O Lietuvos patriotams švinta lai
mėjimo aušra.

(

J. Rūbo Parke 
Prie 422 kelio

160 Puslapių. Kaina tik $1.00 
Užsakymus Prašome Siųsti:

Prašome visų įsitėmyti dieną ir Vietą, kada ir 
kur piknikas įvyks. Kviečiame visus atsilanky
ti į šį taip svarbiam tikslui pikniką, čia turė
site daug malonumo sau ir paremsite spaudą 
finansiniai.

LAISVĖ
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Baltimore, Md
streikas

Point Bethlehem 
plieno darbinin- 

darbą. Darbinin- 
streikavo,

35-ių dienų 
pasibaigė

Sparrows 
kompanijos 
kai grįžta Į
kų, nors jie ilgai 
bet kova buvo laimėta. Algas 
gavo pakelti dabar: 10 c. į 
valandą; kitą metą 9 c. į va
landą, ir trečią metą 9 centus 
į valandą. O kas svarbiausia, 
tai plieno darbininkai (gal 
dar pirmąsyk istorijoje) lai
mėjo 52-jų savaičių “layoff 
pay plan”, kur bus apmoka
ma 65 procentai algos.

Taipogi gavo kitus pageri
nimus, pensijų
atostogų pailginimą, 
dienas apmokamas, 
“Union clause shop”, 
delis laimėjimas plieno 
ninku. Kur vienybė, ten 
lybė.

pagerinimus, 
šventas 

o ir 
Tai di- 
dar b i- 
ir ga-

atgal 
drau-

, ♦ * *
Kelios savaitės tam 

skaitau krisluose, kur 
gas Bimba sako: “vasaros lai
ku, korespondencijos žymiai 
sumažėjo, o Laisvė turi būt 
pripildyta”. Tas yra didele 
tiesa, Laisvė pripildyta su il
gais straipsniais, su istorijo
mis, o korespondencijų mažai. 
O ir tos tik save pagiriančios, 
kur jis važiavo, kur jis suėjo 
su savo draugais ar pažįsta
mais, kur jis pietus valgė, ir 
ką jis valgė. Kas čia kam ap
eina, ką jis valgė. Korespon
dencijos turėtų būt įvairios. 
Kas tavo mieste, kas tavo 
valstijoje dedasi, darbininkų 
laimėjimas ar pralaimėjimas, 
Laisvėje turėtų būt aprašyta.

* * *
Laisvės numeryje 144, kris

luose, draugas Bimba sako: 
“Praėjusio sekmadienio vieti
niame ‘Sunday Mirror’ skai
čiau labai įdomų straipsnį 
apie naują raketą. Paketui 
panaudojama televizija, for
moje visokių stambių pryzų 
arba premijų už ‘gabumus’.”

Man teko, su nekuriais gin
čytis šiuo klausimu. Bet aš 
visuomet buvau apgalėtas. Aš 
visada ginčijau, kad tai yra 
“fake”, bet man buvo sakyta: 
kad ir tu galėtum atsakyti, 
jeigu tu turėtum gerą galvą 
ir atmintį ir būtum daug kny
gų skaitęs. Tai kartais turė
jau pasiduot ginčui. Bet kada 
aš pamačiau kartą , kur vie
na mergaitė tik 7 -nių metų į 
klausimus atsakinėjo ir laimė
jo tūkstančius dolerių, tai su
pratau, kad iš tikrųjų ji buvo 
iš anksto paruošta tiems klau
simams, nes mergaitė į klau
simą atsakė, kuomet klausi
mas dar nebuvo užbaigtas. Tai 
aiškiai 'pasirodo, kad pryzų 
gavėjai yra iš kalno ištreine- 
riuoti.

Lewiston-Auburn, Me
Rugp. 5 d. Stuko 

Įvyko piknikas Liet. 
Dr-tės. Mažai buvo 
— nedaug dalyvių 
Dar vakarop lietus 
biznį. Apart vietinių^ buvo 
svečių ir iš Rumford J. Mar- 
šanskai ir laisvietis Matuza, ir 
muzikantas Miliauskas su vie
tiniu Martinkum gražiai su
grojo keletą kavaikų. Mote
rys aptarnautojos pavyzdin
gai užduotį atliko. Dabar 
Stukaitė pas motiną viešėjosi, 
tai ir sueigoje dalyvavo. Sako
ma, bus ir daugiau piknikų.

Beje, iš tolimos ūkės ir 
Stelmokaitė atvyko dirbti, tai 
narė draugystės. 

, * * *
Mirė 70-ties metų amžiaus 

Vincentas' W. Milašauskas. 
Dirbo E. W. Penley Co. Bu
vo narys Baltromiejaus Dr— 
tės Lewistone ir priklausė prie 
Šv. Kazimieriaus Draugystės 
Nashua, N. H. Išgyveno 
istone 42 metus. Paliko 
na Amiliją liūdesyje ir 
Albertą Lewistone; dvi 

j ris: Elzbietą Yoich, E. 
! perell, Mass, ir Izabeil
nėr, Lietuvoje

štai nuvykau ūkėn pas 
Yurkštą pirkti šviežių kiauši
nių, pieno ir sūrio, čia atva
žiavo ir M. Byronas irgi pie
no bei sūrio. Povilas parodė 
ląišką gautą nuo vyresnio bro
lio iš Lietuvos. Brolis virš 80 
metų sulaukęs dar gali gra
žiai laišką parašyti ir nuosek
liai mintis sustatyti.

Byronas pasakė: Tai 1912 
metais aš nuvykau pas jus ir 
perstatėm teatrą Rumforde, 
turėjome gerus laikus, pasišo- 
kom. Dar Yurkštas pridėjo: 
Taip, žmonių buvo nedaug, 
tai išėjome tik lygiomis—ne
uždirbome, bet ir skolon ne- 
įlindome. . . Tada buvome ne- 

! ženoti.
Taip linksmai abu kalbėjo 

apie jaunystės nuotykį, ir nu
sikvatojo.

lankoje 
Dukterų 
garsinta 
atvyko, 

sugadino

Lew- 
žmo- 
sūnų 
sese- 
Pep- 

Ring-
ir 3 anūkus 

>* *

Petrov

Harrimanas giliai įsitikinęs, 
kad tik jis galėtų išlaimeti

Politiniai* stebėtojai sako, 
kad dar niekad Amerikos is
torijoje joks žmogus nevarė 
tokios fanatiškos ir užsispy- 
rusios kampanijos, kad tapti 
prezidentiniu kandidatu, kaip 
tai daro Harrimanas, nors jo 
šansai jyra visai maži.

Šakuma, kad Harrimanas, 
buvęs artimas Trumano asis
tentas, Lend - Lease vadovas, 
ambasadorius Maskvoje, da
lyvavęs Jaltos, Teherano ir 
Potsdamo konferencijose, jau
čia, kad jis visa galva aukš
tesnis už Stevensoną, kad jis 
turi nepalyginamai daugiau 
patyrimo valstybiniame gyve
nime. Ir, visgi, jaučia jis, 
Stevensonas jam pastoja ke
lią į prezidentavimo vietą.

New Yorko 
spaudoje

Eilei New Yorko laikraščių 
nepatinka Valstybės depart
ment© nutarimas neleisti ame
rikiečiams korespondentams 
vykti Kinijon, tai yra, neduo
ti jiems pasportų tai kelionei. 
Kaip žinia, Kinijos valdžia 
pakvietė 15 amerikiečių laik
raštininkų ir radijo televizi
jos korespondentų apsilanky
ti.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

yra pilnai Stockholmo pusėje

OPERATORĖS
Patyrusios ant Bluskučių 

Gera Alga.
SO. 8-8G82

(150-156)

Karači. — Unki,<t>no pre
zidentas Island, r Mirza 
atvyko į Afganistano sosti
nę .Kabulą. >anfyi:i .i tarp 
Afgaivstani ir Pakistano 
paskutiniu la «u buvę labai 
įtempti del Pus'UtnhO pro
vincijos gi' :o. Vizitas, kaip 
matyti, daromas, kad page
rinti santyki i u.

Jis buvo Įtariamas, 
bet jis nėra kaltas

Savaitės pradžioje policija 
suėmė Salvatore Sorrentino, 
senyvo amžiaus imigrantą iš 
Italijos. Jį kaltino, kad jis 
sukėlė gaisrus septyniose baž
nyčiose. Pas jį, esą, buvo 

i rasta ir benzino, ir popierga
lių, ir skūdurių ir kitokių da
lykų, kurie kaip tik tinka pa
degimui. Be to surasta, kad 
jis savo jaunystėje buvo klie
riku Italijoje, tai yra, studi
javo į kunigus. Policija buvo 
.tikra, kad jį pagavo kaip tik 
j tą paukštį, kurio ieškojo.

Bet dabar skelbiama, kad 
Sorrentino nekaltas. Kaip tas 
išsiaiškino, nežinia, bet iš vi-'
so atrodo, kad surasti kalti-į 
nimai pačioje pradžioje nebu
vo tokie jau įtikinanti ir vaiz
dingi, kaip juos piešė policija 
ir spauda.

“Times” -sako apie tai ve
damajame straipsnyje:

“Mes apgailestaujame, kad 
Valstybės departmentas paė
mė šią poziciją. Mes netiki
me, kad ne - komunistinių 
Amerikos laikraščių reporte
riai, kurie lanko Rusiją arba 
kitas komunistų dominuoja
mas šalis, mums daro žalos”.

Dar griežčiau Valstybės de
partment žingsnį pąsmerkė 
“Post”. ..

Abiejų minimų laikraščių 
reporteriai gavo kvietimus — 
“Post” vieną, o “Times” net 
trys bendradarbiai gavo kvie
timus.

“Herald - Tribune” irgi ne
labai linksmas dėl Valstybės 
departmento nutarimo.

* * *

Praha. — Prie Prarovo 
Moravijos srityje, geležin
kelio nelafmėje užsimušė 9 
asmenys.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

“World - Telegram” sako, 
'kad reikia pravesti nuodugnų 
tyrinėjimą, kaip religinių or
ganizacijų išlaikoma St. John 
ligoninė Queense galėjo išva
ryti gatvėn sužeistą merginą, 
tuo tarpu, kai vėliau ji kito
je ligoninėje tapo pripažinta 
esanti labai rimtame pavoju
je.

St. John ligoninės direkto
rius sumeta kaltę ant tos mer
ginos “isteriškos motinos, kuri 
klaidingai informavo spaudą”. 
“World - Telegram” klausia, 
kokia motina nebūtų isteriška, 
kaip jos dukrai liepiama ligo
ninės koridoriuje atsikelti nuo 
neštuvo ir iš jos šaipomasi, kai 
ji skausmuose parkrinta ant 
glindų!

Slaugės - vienuolės, kurios 
toje ligoninėje dirba, sakė, 
kad mergina “nuduoda”.

» * *

REIKALAVIMAI

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•uc**oc*

Reikalinga moteriškė, prižiūrėti < > 
du vaikučius. Atlyginimas — kam- J J 
barys ir valgis (board). Dėl dau- <• 
giau informacijų, prašome skambin-1J J 
ti bile laiku—FA. 7-9094. !«•

(153-156) 15

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

.. . . . . ARCHES

FNOMr 
Wl 7-1141 Body-Firm Applloncos Ino.

130 W.it 42 nd St. • Rm. 404
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INDIVIDUALLY MOLDED TO YOUR FEET
Feuthenveiįhl’Gorrectivt Archet

i PROVEN COMFORT!

Pranešama, kad dieną prieš 
tai, kai Kefauveris paskelbė 
savo pritarim’ą Stevensonui, 
Harrimano asistentai ilgai 
konferavo su Kefauveriu. Jam 
buvo žadėta ne tik vice - pre
zidento kandidatūra, bet ir 
didelės sumos atlyginimui už 
jau vestą kampaniją, jeigu 
jis tik būtų davęs savo para
mą Harrimanui. Bet Kefau
veris atsisakė, 

t

Harrirhanas ne tik labai no
ri tapti 'prezidentu, sako jam 
artimi žmonės, bet jis taipgi 
yra giliai įsitikinęs', kad tik 
jis galėtų laimėti. Jis yra ti
kras, kad Stevensonas pralai
mėtų, nes Stevensonas jo aky
se yra perdaug nuolaidus, per
daug artimas republikonams.

New Yorkas. — Italijos 
linija, kuriai priklausė An
drea Doria, jau išleido pa
reiškimą, kuriame atsako į 
švedų linijos padarytus ap
kaltinimus. Italų linija sa
ko, kad visa kaltė yra 
Stockholmo.

Stockholmas, kaip patys 
švedai pripažino, plaukė 
ruožu, kur yra apie 1Q my
lių į šiaurę nuo linijos, ku
rios turėtų laikytis į Eu-

ropą plaukią laivai. Stock- 
holmas taipgi nesignalavo, 
kaip to reikalauja taisyklės 
miglos metu. Švedų linija 
savo pareiškime sako, kad 
mėnulis švietė ir migla bu
vo menka, buvo lengva ma
tyti. Bet kiti laivai pare
mia italų teigimą, kad mi
gla buvo labai tiršta.

Italų linija sako, kad be
šališkas. tyrinėjimas paro
dys, jog visa kaltė yra šve
dų pusėje.

OPERATORftS
Siūti apatinius ir viršutinius dra

bužius Ant mašinos ar ranka. Nuo
lat. Gera alga.

BELLE MAID FOUNDATION
214 Duffield St., B’klyn. TR. 5-9433

IRT iki Hoyt; BMT iki DeKalb;
8th Ave. ikj Jay St.

(151-157)

Namų darbininkė. Guolis vietoje,, 
nuosavas kambarys ir vonia. Dak
taro namai. 516 dienos, 
darbas. Arti miesto, 
kite ištisą savaitę. CE. 
CE. 9-2079.

Nuolatinis 
Skambin- 
9-8828 ar

(148-154)

TEATRUOSE
Catered Affair”

buvo 
M ar

il org- 
dide-

Tikras amerikonas, 
kuris nekalba angliškai

Ridgewoodo teisman buvo 
atvestas kareivis, eilinis Sam, 
kuris buvo suimtas už girtuo
kliavimą ir valkiojimąsi -gat
vėse. Bet pasirodė, kad tas 
kareivis, indėnas iš Mississip
pi, beveik nekalba angliškai. 
Prisiėjo pašaukti vertėją iš 
United Association for the 
Advancement of the Ameri
can Indian. Ėmė nemažai lai
ko, iki surastas vertėjas, ku
ris moka kaip tik tą jo varto
jamą indėnų kalbą — Choc
taw.

Jis tapo išteisintas.

SUIMTAS SUKTAS 
VALDŽIOS AGENTAS

Prokuroras Hogan paskel-j 
be, kad yra suimtas State La-! 
bor Department taksų egza- Į 
minuotojas Weisz. Jis kalti
namas suktybėse. Už “patai
symą” taksų jis imdavo nuo 
klientų po šimtą dolerių ir 
daugiau. Nelaimėn jis pateko 
tada, kada vienas žmogus 
jam kyšio nedavė ir valdžiai 
pasiskundė.

OPERATORS j
Experienced on canvas and leather^

EVERLAST CO.
175 Walnut Ave., Bronx

138 St. Bus stop at door.
WY. 8-0100

(149-155)

Nainy Darbininkė. Ideališka vie
ta moteriškei su kūdikiu tarp 5—10 
metų. 4 rūmų apt., priskaitant algą. 
Skambinkite Darien, Conn. Oliver 
5-1537, bile laiku. Paprastom die- 
n'om, Eldorado 5-1158. (NYC)

(153-155)

NAUJAS SUMANYMAS

Visi laikraščiai vėl pilni 
riių apie Andreą Dorią 
Stockholmą, kadangi abiejų 
laivų linijos ' dabar traukia 
viena kitą teisman. Itališkas 
New York o dienraštis “H Pro- 
gresso Italo - Americano” sa
ko, kad švediškoji linija, kal
tindama italų įgulą “blogoje 
jūrininkystėje” ir girdama sa
vo jūrininkus, reiškia šoviniz
mą. Italų laikraštis sako, kad 
švedai ne vieninteliai, kurie, 
plaukioja juromis. Faktas 
yra, sako tas laikraštis,, kad 
italų protėviai romėnai buvo 
puikūs jūrininkai, kai švedų 
protėviai nordikai dar laipio
jo medžiais ir apie jūrininkys
tę nieko nenusimanė.

ži-
ir

Praeitais metais beveik <vi
sų pripažintu geriausiu Ame
rikos filmu buvo “Marty”, te
levizijos seikalų rašytojo Pad
dy Chayewsky’o drama apie 
kasdieninį pilką gyvenimą 
New Yorko Bronxe. Veikalo 
vyriausiu charakteriu 
italų kilmės mėsininkas 
ty, vaidinamas Ernesto 
nine. Tas filmas, turėjo
lio pasisekimo ne tik šioje, ša
lyje, bet ir užsienio filmų 
festivaliuose, kaip tai Francū- 
zijoje ir Čekoslovakijoje.

. Dabar apylinkių teatrus 
(Loew tinklo) pasiekė antras 
Chayewsky’o filmas, “The Ca
tered Affair”.

Vieta ta pati: Bronxe bied- 
nuomenės kvartalai. Vyriau
sią charakterį vaidina tas pats 
aktorius, Borgnine. Bet šiuo 
kartų jis ne italų kilmės mė
sininkas, b airių kilmės taksio 
vairuotojas. Jis'gyvena su sa
vo žmona (Betty Davis) ir 
dukterimi (Debbie Reynolds) 
bei sūnumi apšepusiam apart- 
mente, dirba sunkiai ir turi 
sutaupęs banke apie $4,00. 
Visa jo svajonė, tai pirkti sa
vo taksį, kad ir su partneriu, 
tai yra, — “eiti į biznį”.

• Bet štai jo duktė rengiasi 
ištekėti. Jinai ir jauniklis, in
teligentiška ir simpatinga po- 
Jėlė, nenori iškilmingų vestu
vių, o tik trumpų ceremonijų, 
po ko jie tuoj išvyktų į me
daus mėnesį. Bet plotina, sun
kiai dirbusi visą gyvenimą ir 
norinti, kad “duktė bent tą 
dieną atmintų”, būtinai nori 
iškilmingų pusryčių samdyto
je salėje (“catered affair”) 
po bažnytinės ceremonijos.

Ir štai taksio vairuotojas su 
žmona tos salės užeigos vedė
jo raštinėje. Jie klausosi jo 
sąskaitų: po penkis dolerius 
nuo svečio už pusryčius, tiek 
ir tiek už limuzinus, tiek ir 
tiek už gėles, už fotografus, 
už inicialuotus degtukus, už 
gėrimus, už albomus, už tor
tus su pagražinimais, ir taip 
toliau ir tai'p toliau...
v Suma auga kaip ant mielių 
ir pasirodo, kiad tiems pusry
čiams šoferis išleistų visas sa
vo gyvenimo santaupas!

Jis praranda kantrybę. Jis 
šaukia, kad jis neišleis visų 
savo pinigų puotai su kaviaru 
ir šampanu gaujai pusiau-pa-

Miesto tarybos prezidentas 
Abe Stark reikalauja, kad fe
deralinė valdžia išleistų du 
bilijonus dolerių kovai su kri- 
minalizmu mūsų šalies jauni
me. Iš kur valdžia galėtų 
gauti tiek pinigų ? Labai leng
va, sako Stark. Valdžia turė
tų susitvarkyti taip, jog ji ne
gamintų ginklų, kurie tuojau 
pasęsta ir paskui už dyką nu
metami. Taip esą iššvaisto
ma bilijonai dolerių kasmet.

NUSILEIDO SPAUDIMUI
Miesto Transit Authority su

tiko atidėti apklausinėjimą 
subvių motormenų už birželio 
streiką. Viršininkai nusileido, 
kai kilo prieš juos didelis 
subvių darbininkų protestas.

žįstamų svečių, kurie pilnai 
būtų patenkinti paprasta jau
tiena, kad jis stoja prieš jų 
vilkimą limuzinais iš bažny
čios į salę, kai jie galėtų at
važiuoti subve, ir t.t.

Na, dalykas baigiasi tuomi, 
kad tas visas Catered Affair 
atšaukiamas.

Paviršutiniškai gali atrody
ti, kad tai nepakankamabądo- 
mi tema, kad sudaryti gerą 
filmą. Bet filmas geras tuomi, 
kad jis labai gyvybinis, realis
tinis ir giliai žmoniškas. Sė
dint teatro salėje, galima len
gvai jausti publikos gyvą at
siliepimą, nes liečiamos prob
lemos jiems puikiai žinomos.

Borgnine vaidina gerai, Da
vis nelabai tinka liaudiškos 
moters rolei, —nepaisant ban
dyto airiško akcento ir bronk- 
siškų išraiškų ji negalėjo vi
sai užtušuoti savyje Naujosios 
Anglijos aristokratę. Bet pui
kiai vaidina Debbie Reynolds, 
kuri iki šiol buvo žinoma tik 
kaip lengvų muzikališkų1 ro
lių artistė ir dainininkė, šia
me filme ji parodo, kad turi 
rimtą talentą.

B.

Ar jau užsisakfite Sėno Vin
co poezijos knygą?

■e *

Atidarytas Vasarnamis•/ •
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNES PRIE PAT NAMO

VIOLET’S OCEAN VIEW
GUEST HOME 

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

Kainos nebrangios. Tuojau
arba apartmentus

125 Atlantic Avė., Atlantic ^City, N. J 
. į i Telefonas 5-2888

DVI APGAVIKĖS
Mrs. Ruso pradėjo gauti iš 

įvairių krautuvių brangius 
daiktus, kurių jinai nebuvo 
užsisakius. Pasirodo, kad dvi 
apgavikės buvo pasivogusios 
“money orderius”, su jais nu
eidavo į krautuves, . “užpirk- 
davo” daiktų už tiek ir tiek, 
depozitą duodavo “money or
deriais”. Kadangi money or
deriai buvo nemaži, tai iš 
krautuvių jos gaudavo dalį 
“cash” atgal. Ir taip jos pi- 
nigavosi, užsakydamos daik
tus dėl Mrs. Ruso, kol tapo 
susektos ir sugautos.

Naujuose mirties sląstuose
1952 metais Mrs. Honig už

laikė Brooklyne lūšnyną, ku
riame kilo gaisras ir sudegė 
septyni žmonės. Dabar pasi
rodo, kad ji pakeitė savo var
dą ir įsigijo kitus septynius 
panašius lūšnynus, juos rcn- 
davoja ir gauna didelius pini
gus, 
žada

Policija ją sulaikė 
nubausti.

ir

Roma. — Komunistų “įi
mtos” korespondentas ra
šo iš Kinijos, kad praeitą 
vasario mėnesį sukilimas 
buvo prasidėjęs vienoje sri
tyje netoli Tibeto sienos.

liš Lietuvos Paieško Giminių
Marija Irkivicnė prašo atsišaukti 

gimines Joną ir Kostantą Kazlaus
kus, taipgi Globaitę Oną. Žinotina, 
jog Kazlauskai gyveho Brooklyn, N.. 
Y., o Globaitė Chicagoje. Atsiliep
kite šiuo antrašu:.
nia, Mažeikių Rajon'as, 
Kaimas, Irkuviene Marija.
M. Ginaitis, 11661 Prešt Ave., De
troit 27, Mich,

USSR, Lithua- 
Pievėnų 
Arba—

(155-156)

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y.

Rugpiūčio 19 d.., Gedemino Dr-stė 
rengia, pikniką, Bay-View, prie Eže
ro (Lake). Kadangi šis piknikas 
yra pietinis, tai visi nariai turėtų 
dalyvauti. Kurie neturi mašinų, at
eikite prie Gedemino salės, 575 
Joseph Ave., ten bus kas nuveš į 
pikniko vietą. Taipgi kviečiame 
Rochester]© lietuvius dalyvauti. Tu
rėsime įvairių valgių, gėrimų, galė
site gražiai praleisti laiką, linksmai 
pasišoksite prie geros muzikos. 
Pradžia 2 vai. dieną. Rengėjai.

♦ • (154-155)

HELP WANTED-MALE

Superintendent—Pora. Gali būti ir 
su vaikais. Darbas 20 šeimų name, 
Bronfk., Lengvi pataisymai ir apva
lymas. 4 rūmų apartmenfas, -pri- 
skaitant algą. Nuolatinis darbas. 
CY. 5-7328.

(154-160)

Prie Saldainių Pagelbininkai. Pa
tyrę. Nuolatinis darbas. Šventės ir 
atostogos; sveikatos ‘ planai. 15 mi
nučių nuo Geo. Washington Tilto. 
Suteikiame transported ją. Kreipki
tės pirmd. 5 v. v. GREGOR 
CHOCOLATES, 627 W. 181st St., 
N. Y. Ar tel. pasimatymui OXford 
5- 0096. '

(155-156)

Namų Darbininkė. Biskj papras
to virimo. Nėra vaikų, mažas apart
ment as. Visi pritaisymai. 5h> dienas 
j savaitę.. Skambinkite:

BE. 7-9138.
(153-156)

Narni; Darbininkė. Guolis vietoje. 
TV, oro vėdinamas kambarys. Pri- 
vatiški namai. Valymas, paprastas 
virimas., Kambarys ir valgis. Pa
liudijimai. $160 į menes). Skambin
kite po 6 v. v. MA. 1-8299.

(153-156)

NURSES. Registered Nurse as 
night supervisor. Licensed Practials 
as charge nurses 
4—12 and 12—8 
Modern 103 bed 
Queens. LI. 4-4800.

to work from 
A.. M. 5 days. 
Nursing Home.

(154-160)

OPERATORIAI 
APMUŠlNftTI RAKANDUS

Daliai Laiko ar Nuolat.
RE. 4-6629.

Business Opportunity

Ideališka šeimai. Delikatessen-Gro- 
sernč. Geroj apylinkėj, Westchester. 
Daroma $2,200 ir daugiau j savai
tę. Parduodame pilnai įtaisytą. 
$10,000. Šaukite 10 A. M.—2 P. M. 
SC. 3-5777.

(154-157)

HELP WANTED MALE

AKTYVUS VYRAI 
Kepyklos Pardavimai 
Nauja, Nauja, Nauja! 
Išmokinimo Programa!

Užtikriname jums aukštą savaitinę 
mokestį ir 8 gerus priedus:

1. 5 dienų savaitė; 2. Mokame laike 
mokinimosi; 3. šeimos pašalpos pla
nas; 4. 3 savaičių apmokamos ato
stogos po 5 metų; 5.. 2 savaičių a/jĮr 
mokamos atostogos jx> 1 mel'g 
6. Duodame uniformas; 7. Nuolat!* 
niai darbai; 8. Garantuota mini
mum alga. Patyrimo nereikalinga. 
Pasimatymai 7 v. r.—9 v. r..; 4 v. 
d.—7 v. v. Uždara trečiadieniais.

RE. 9-6500
KRUG BAKING CO.

(152-156)

Watchmen. At least 25 yrs. 
old. 6 day wk, paid vacations, in
surance & hospitalization. Neces
sary equipment furnished. Must 
have clean record. Call RE. 2-8298 
weekdays, 9-5. Saturday 9-12.

JIG MAKER—SAMPLE MAN

Patyręs. Vielų šapa. 
Nuolatinis darbas. Alga atdara.

HY. 7-1232.
(150-156)

STALIORIUS. Patyręs prie ra
kandų krautuvėse. Nuolatinis dar
bas. v
MESTEL STORE CONTRACTING 

CORP.
122 Forrest St., B’klyn, HY. 7-238fiA
14th St. Canarsie Line iki Morgan, J 
Ave., Flushing Bušu iki Wilson Avq.

(153-159)

Staliorial. Darbas prie puikių da
lykėlių. Tik su patyrimu. Nuola-X 
tinis darbas su gerai įsteigta firma.-

EL. 5-7456.

(154-160)




