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Galima ir reikia mokytis.
Melas ir melagiai.
Tik vienas Detroitas!
Ar pablūdo?
Ne prisitaikė,

bet pabėgo.
Rašo A. Bimba

Man pateko i rankas “The 
Baltimore Sun’’ už rugsėjo 1 
d. Jame telpa II. No: ton ko
respondencija iš Maskvos 
“Under A Moscow Dateline*'.

korespondencija labai Įdo
mi. Ji kalba ^apie ambulancų 
tarnybą Maskvoje.

Norton sako, jog tokios tar
nybos,tokios puikios tarnybos, 
nesiranda jokiame didmies
tyje visame pasaulyje. Nelai
mei atsitikus, Į tris minutes 
pribus ambulancas su gydyto
ju ir d vienus slaugėmis..

Užtenka pašaukti vieną nu
meri “03”. Iš ten bus įsakyta 
artimiausia esančiai stočiai. Iš 
ten ir, prisiskubins pagalba.

Mūsų didmiesčiai turėtų 
tuo reikalu, pasimokyti iš 
Maskvos. Tokią maždaug iš- 
vadį padaro ir minėtas kores
pondentas. - -

“The New York Times” 
peckelis vardu Schwartz pa
sakė, būk nuo komunistų pa
sitraukęs rašytojas Fast skel
biąs, kad komunistai tikį Į 
spėkos vartojimą, Į “kruviną 
revoliuciją”.

žiūriu, k'a^ , net Cldcagcs 
menševikų Naujienos (rugp. 
30 d.) ant pirmo puslapio su
bliovė “Amerikos kvmtmis- 
tai trokšta kraujo praliejimo, 
sako Fast.”

Dabar Fast sako, kad jis 
tokio melo apie komunistus 
niekados niekam nepasakojo 
ir negalėjo pasakoti. Matote, 
kaip paleistas melas tapo me
lagių maistu.

Paspringo juomi ir Pijus 
Grigaitis.

Komunistų dideli laimėji
mai rinkimuose Azijoje nebe
duoda ramybės tiems, kur?e 
skelbdavo, kad komunistai 
laisvuose rinkimuose negali 
laimėti. Tie laimelimal pri
trenkė ir išgązdino mūsų 
klerikalus.

Ar pastebėjote, kad šiemet 
tiktai Detroitas tinkamai at
žymėjo Labor Day? Tik vie
name Detroite įvyko didžiulė 
darbo žmonių demonstracija.

Kur buvo ir kodėl snaudė 
kit$ didmiesčių darbo unijos?

TJbks darbo unijų miegoji- 
i#Ss nežadą gero.
A Gerai apmokami unijų va
dai pamiršta darbi, žmonių 
kovos reikalus. Su laiku įsi
drąsinę samdytojai miegan
čias darbo unijas paima už 
gerklės. Panąšių atsitikimų 
Amerikos istorijoje yra buvę.

Laimėjimams pasiekti rei
kalingos sunkios k<vos, juos 
gi prarasti galima paprastu 
miegojimu!

Kas gi pasidarė su mūsų 
valdovais? Nejaugi jie visiš- 

pablūdo! Beveik kasdieną 
susprogdina Nevadoje po 
ar tris atomines bombas, 
juk kiekvienas rimtas 
alininkas yra pripažinęs,

Hendersonas tvirtina, kad 
mažiukė Sirija sudaranti 
pavojų laisvam pasauliui

Washingtonas. z— Loy 
Hendersonas, Artimųjų 
Rytų specialistas ir Valsty
bės sekretoriaus-asistentas, 
raportavo sekr. Dullesui. 
Hendersonas praleido kelias 
savaites Artimuose Rytuo
se, bandydamas ten sudary
ti valstybių sąjungą prieš 
Siriją. Jis dabar raportavo, 
kad mažiukė Sirija “sudaro 
pavojų laisvam pasauliui”. 
Sirija, Hendersonas rapor
tavo Dullesui, laipsniškai 
vis labiau slinksta link tapi
mo tarybiniu satelitu.

Kuomet Hendersonas bu
vo Artimuose Rytuose, jis 
konferavo su Turkijos pre- 
dentu Menderesu, Irako ka
raliumi Feisaliu, Jordano 
karaliumi Huseeinu ir Li
bano bei Saudi-Arabijos at
stovais. Jis taipgi susitiko
su Irano atstovais.

Tų kraštų valdovai visi 
sakę Hendersonui, kad jie 
stoja prieš Sirijos valdžią. 
Bet jie atsisakė kol kas su
sidėti į atvirą sąjungą prieš 
Siriją.

Oficiališkai tas neskelbia
ma, bet gerai informuoti 
šaltiniai sako, kad Hender
sonas informavo Dullesą,' tas rezulatai

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Londonas. — Atrodo, kad 

nusiginklavimo derybos, ku
rios čia vyksta Jungtinių 
Tautų globoje, iš čia bus 
perkeltos tiesioginiai į 
Jungtines Tautas New Yor
ke.

Maskva. — Rooseveltienė 
aplankė Lenino-Stalino 
mauzoliejų Raudonojoje 
aikštėje.

Georgetown. — Liaudies 
progresyvės partijos (PPP)

kad tokie bandymai yra pa
vojingi žmonių sveikatai.

Valdovai tartum tyčia tuos 
bandymus padidino ir patan- 
kino. Jeigu mokslininkai sa
ko, kad bandymai pavojingi, 
tai lai jų būna dar daugiau!

Juozas Tysliava irgi išliejo 
porą ašarų dėl rašytojo Vie- 
nuolio-žukausko mirties. Taip 
ir reikia...

Bet per tas “ašaras” kalbė
damas apie Vienuoli ir Lietu
voje įsisteigimą tarybinės, 
santvarkos, Juozas sako: 
“Vienuolis, kaip ir kiti mūsų 
rašytojai, kaip žinoma, turėjo 
prisitaikyti naujoms sąly
goms”.

Bet gi taip nebuvo. “Mūsų 
rašytojai”, tai yra tie rašyto
jai, kuriuos- Tysliava vadina 
“mūsų”, nesitaikė prie jokių 
sąlygų, o paspruko pas Hitle
rį Vokietijon ir paskui atsi
bastė Amerikon. Vienuolis 
niekados nebuvo smetoninės 
vieros rašytojas. Tysiiavai ,ų 
savintis negražu ir nepridera. 

kodėl tokios sąjungos nega
lima buvo sudaryti. Jorda
no, Irako ir Libano atsto
vai sakė ’jam, kad jų šalyse 
žmonių tarpe yra daug sen
timento už neutralizmą, yra 
simpatijų Sirijai ir Egiptui, 
ir žmonės labai įsierzintų, 
jeigu būtų atvirai susidėta 
prieš Siriją.

Jordano sostinėje Amma- 
ne nacionalistiniai elemen- 
tai išreiškė savo solidarumą 
su Sirija simboliškai bom
barduojant. Turkijos ir A- 
merikos atstovybines įstai
gas.

Libanas, kuris arti
miau Sirijai šalis, dabar 
bando savo žmonėse ugdyti 
sentimentą prieš Sirijos na
cionalistinį režimą. Pro- 
yaldiška Libano spauda
skleidžia gandus, kad Si
rija siunčia ginklus nera
miems elementams Liba
ne, rengia sukilimus ir no
ri Libaną su laiku okupuo
ti.

Išklausęs Hendersono ra
portą, Dulles jam dėkojo 
už darbavimąsi, bet buvo 
aišku, kad. jis nepatenkin-

s.

lyderis Cheddi Jagan pa
reiškė, kad jis dalyvaus 
valdžioje, nors britų kolo- 
nialė administracija iš ank
sto padarė visokius apru- 
bežiavimus. Jaganas bus vi
daus reikalų ministru, jo 
žmona, buvusi amerikietė 
Janet Rosenberg, bus dar
bo, sveikatos ir gerbūvio mi
nistre. - .♦

Birmingham, Ala. —- Ra
sistiniai chuliganai pasigavo 
negrą J.- Aaroną, jį kankino 
ir paskui kastravo. "Chuli
ganai buvo apsidengę KKK 
aprėdalais. Policija sako, 
kad “nežino, kur ieškoti 
kaltininkų”.

Jungtinės Tautos. — J. T. 
generalinis sekr. Hammars-
kjoldas atmetė Churchillo 
teigimą, kad balsavimai J. 
Tautose neteisingi, nes di
džiausios ir mažiausios ša
lys turi po lygų balsą. 
Churchillas sakė, kad tas 
reiškia, jog kartais be- 
reikšmingos ir “neatsakin
gos” tšalys nusprendžia.

Hammarskjoldas sakė, 
kad kitaip ir būti negali. 
Apart to, penkios didžio
sios jėgos turi x veto teisę 
Saugumo taryboje, sakė jis.

Deli, j— Indijos parlamen
to socialistinis deputatas 
Ham Čandra Barua sako, 
kad Indija turėtų pripažin
tiz Izraelį ir tarpininkauti 
Izraelio-arabų susitikymui.

Nepaklausęs teismo įsakymo., jis 
vis įsako kariam ginklu rankose 
pastoti kelią negrams mokiniams

Little Rock, Arkanas. — 
Arkanso gubernatorius 
Faubus nepaklausė federa
linio teisėjo įsakymo ir 
dar vis įsake/ valstijos mili
cijos kariams su ginklu 
rankose pastoti kelią į mo
kyklą einantiems negrams 
mokiniams, kurie teisėtai 
toje mokykloje įregistruo
ti.

Gub. Faubus teigia, kad 
jis nesipriešina valdžiai ir 
teismui. Jie liepia kariams 
neįleisti negrų, nes tuomi 
nori išvengti riaušių, sako 
jis.

Gubernatorius meluoja
Bet prieš gubernatorių 

išstojo paties Little Rock 
miesto burmistras majoras 
W. W. Mann.. Majoras 
Mann sako, kad nėra kalbos 
apie riaušes — viskas bu
vo ramu, negrai .vaikai bū-
tų ramiai lankę „bendrą su susirenka prie Central mo- 
baltais mokyklą,; jeigu ne kyklos.' Kuomet negrai mo- 
gubernatoriaus išgalvotas kiniai, tėvų ir pažįstamų ly- 
dalykas, kad reikia siųsti dimi, atvyko mokyklon, ra-
miliciją.

Mann sako,;kad Little 
Rock policija neturėjo jo
kių keblumų su integraci
ja, kad miestas neprašė 
gubernatoriaus pagalbos.

Su nuogais durtuvais
Apie 300 milicijos karių 

pilnoje karinėje aprangoje 
supa Central High School 
čia. Keliolika negrų moki
nių trečiadienį atėjo mo
kyklon, bet prie durų įgos 
sutiko kariai, kurie atstatę 
nuogus durtuvus, jų neįsi
leido. Negrai mokiniai ži
nojo, kad taip bus, bet jie 
vis vien atėjo, kad demon
stratyviai parodyti, kad jie 
stoja už savo teises lankyti 
tą mokyklą.

Tuo tarpu atėjo žinių, 
kad Federalinis tyrinėjimo 
biuras gavo įsakymą iš 

Tarybinis spransiriinis lėktuvas 
jau nusileido JAV aerodrome
McGuire bazė, N. J. — 

Čia jau nusileido pirmas 
šion šalin atskridęs tarybi
nis keleivinis sprausminis 
(jet) orlaivis. TSRS yra 
vienintelė šalis pasaulyje, 
kuri turi sprausminius ci
vilinius keleivių orlaivius. 
Orlaiviu atskrido apie 40 as
menų, daugumoje tarybi
niai technikai ir pareigū
nai, kurie dalyvaus Jungti
nių Tautų Generalinės a- 
sambėjos sesijoje.

Gromyko ir vadovaujan
tieji tarybiniai delegatai 
dar neatvyko — jie atskrįs 
kitu orlaiviu vėliau.

Aredrome tarybinį orlai
vį sutiko bazės komandan- 
tas generolas. Tarybinės o- 
ro linijos Aeroflot atstovas

Teisingumo departmento 
tyrinėti gubernatoriaus in
tervenciją.

Faubus protestuoj’a
Nors dar nėra įrodymų, 

kad federalinė valdžia ir 
jos FBI imtųsi energingai 
ką nors daryti, kad neleis
ti gubernatoriui priešin
tis teismo įsakymui, gub. 
Faubus jau protestavo — 
jis atsiuntė ilgą telegramą 
prez. Eisenhoweriui ir joje 
reikalauja, kad federalinė 
valdžia nesimaišytų į Ar
kanso reikalus.

Eisenhoweris dabar a- 
tostogauja. Baltasis namas 
dar neatsakė gub. Faubu- 
sui>

Rasistai triukšmauja
Įdrąsinti fakto, kad pats 

gubernatorius remia segre
gaciją, rastiniai elementai 

sistai pradėjo šaukti “Už
muškite nigenus! ir “Su
daužykite jų galvas!” Gru
pė jaunų chuliganų paskui 
nekuriam laikui neleido 
negrams lipti į autobusus ir 
nuvažiuoti.

Tuo tarpu iš' Charlotte, 
North Carolines, praneša
ma, kad ten trys negrų vai
kai pradėjo lankyti vidur- 
nę mokyklą, kuri anksčiau 
buvo “grynai balta”. Bet ra
sistai ateinančius į mokyk-, 
lą ir paliekančius ją negrus 
vaikus palydi keiksmais, 
apmeta akmenimis. Moks
leivė Dorothy Counts, 15 
metų mergaitė, atėjo mo
kyklon vietinio negro dak
taro Tomkinso lydima. Abu 
ėjo per rasistų minią ir tik 
faktas, kad ten policija 
laikėsi gerai, neprileido, 
kad rasistai juos sumuštų.

A. Sem'enkovas perskaitė 
sveikinimą Amerikos žmo
nėms.

Nors McGuire bazė to
lokai nuo New Yorko, or
laivį pasitikti, susirinko ne
menkas žmonių būrys.. Po 
orlaivio nusileidimo laik
raštininkai ir Amerikos a- 
viacijos karininkai turėjo 
progą inspektuoti jo vidų.

Kuala Lampur. — Pusiau 
nepriklausomos Malajos 
naujoji valdžia paskelbė 
kaip amnestiją liaudies par
tizanams. • Jiems žadama, 
kad jie nebus baudžiami, 
jeigu pasiduos dabar. Prieš 
tuos partizanus kovoja bri
tai, kurių karinės jėgos 
dar vis lieka Mala jo jė.

Britanijos darbo unijos už 
NATO paleidimą, Vokietijos 
vienybę, kolektyvi saugumą

Blackpool, Britanija. — 
Britanijos . darbo unijos 
(TUC) savo suvažiavime 
priėmė rezoliuciją, kuri, 
sako su pasipiktinimu kai 
kurie konservatoriai, “be
veik visais punktais prita
ria Tarybų Sąjungos po
litikai”. Rezoliucijoje sako
ma, kad turi būti paleisti 
visi kariniai blokai, įskai
tant NATO, kad Vokietija 
turi būti suvienyta į demo
kratinę respubliką ir iš jos 
turi būti ištrauktos visos 
užsienio karinės jėgos, kad 
Europoje turi būti sudary
ta kolektyvinio saugumo 
sistema.

Rezoliuciją patiekė elek
tros reikmenų darbininkų 
unija, kuriai vadovauja 
kairiečiai. Jai pritarė dide- 

; lė suvažiavimo delegatų 
: dauguma.

Bet, iš kitos pusės, kai
riečiai atsirado mažumoje, 
kuomet buvo -diskusuoja
mas Vengrijos klausimas. 
Medžio darbininkų unijos 
atstovas Leo McGree sakė, 
kad tarybinė intervencija 
Vengrijoje buvo reikalinga, 
nes kitaip ten būtų atgimęs

Gyvenimas Lietuvoje
Mūsų korespondento

Prie mažųjų Liet, upių X
Vilnius. —. Lietuvos kai

me vis ilgiau nusitęsia e- 
lektros perdavimo linijos. 
Jų ilgi per pastaruosius še- 
šeris metus, praėjusius 
nuo pirmosios respublikoje 
Jašiūnų kolūkinės hidroe
lektrinės paleidimo, padidė
jo iki 1918 kilometrų. Da
bar Lietuvoje veikia 31 
kaimo hidroelektrinė, kurių 
galingumas — 2595 kilova
tai. Tai įgalino elektrifi
kuoti 241 kolūkį. Be to, 
daug žemės ūkio artelių 
naudojasi laikinomis šilu
minėmis elektrinėmis.

Kad elektros Variklis pla
čiai naudojamas kolūkinėje 
gamyboje, rodo didėjantis 
elektros energijos sunaudo
jimas kolūkiuose. Pavyz
džiui, Kapsuko rajono “Še
šupės” kolūkis per metus 
sunaudoja apie 80 tūkstan
čių kilovatvalandžių elek
tros energijos, šiame kolū
kyje yra 40 elektromotorų, 
kuriais ' mechanizuojamas 
darbas gyvulininkystės fer
mose, javų kūlimas ir t. t. 
Po 30—35 elektromotorus 
fermose ir grendymuose tu
ri Dūkšto rajono Adomo 
Mickevičiaus vardo, Radvi
liškio rajono Černiachovs
kio vardo ir kiti kolūkiai.

Iki šeštojo penkmečio pa
baigos elektrifikuotu kolū
kių skaičius Lietuvoje pa

reakcinis režimas. Jis sa
kė, kad žmonių nepasiten
kinimu pasinaudojo fašisti
niai elementai, Amerikos 
agentai ir panašūs gaiva
lai. -

McGree sakė, kad nega
lima priimti TUC raporto 
punkto, kuriame sakoma, 
kad Britanijos darbininkai 
pritaria Vengrijos sukilė
liams.

Jo kalba buvo pertrauk
ta daug kartų, taip, kad jis 
apleido estradą jos nebai
gęs. Chemijos unijos atsto
vas B. Edwards paskui sa
kė, kad Vengrijos įvykiai 
pamatiniai buvo darbo žmo
nių išstojimas prieš pries
paudą. Jis. sakė, kad “visa 
darbininkų klasė dalyvavo 
sukilime”.

TUC (Trade Union Con
gress) suvažiavime kaip 
svečiai dalyvauja ,atstovai 
iš daugelio kraštų, įskaitant 
Amerikos, Francūzijos, I- 
talijos, Amerikos unijas 
atstovauja W. Reutheris, 
kuris jau pasakė suvažia
vime svarbią kalbą.

’Suvažiavimas baigsis šį 
savaitgalį. \ 

didės beveik trigubai. Arti
miausiais metais respubli
koje atsiras ir ištisai elek
trifikuotų rajoiių. Baigus 
statyti ^ntalieptės hidroe
lektrinę prie Šventosios u- 
pės^ elektros energiją iš 
karto gaus 68 Dusetų ir Za
rasų rajonų kolūkiai. Šie
met statoma dar keletas 
tarpkolūkinių elektrinių. E- 
lektros lemputės užsidegs 
prie Virvytės, Strėvos, Še
šupės ir kitų mažųjų Lietu
vos upių.

Kilnojamoji tinkavimo 
mašina

Vilnius. — Sienų ir lubų 
tinkavimas — vienas sun
kiausių darbų. Iki šiol 
jiems mechanizuoti respub
likos statybose buvo naudo
jami stacionariniai tinka
vimo agregatai. Tačiau jų 
našumas buvo nedidelis — 
agregatus transportuoti iš 
vieno statybos objekto j ki
tą ir juos paleisti reikėjo 
daug laiko.

Dabar šis trūkumas pa
šalintas. Respublikos Sta
tybos ministerijos, techninės 
pagalbos biuro kolektyvas 
paruošė brėžinius, pagal 
kuriuos Vilniaus mechani
nėje remonto įmonėje Nr. 
1 pradėtos gaminti kilnoja
mos tinkavimo stotys. Kiek- , 
viena tokia stotis turės ga
lindą skiedinio siurblį ir 
skiedinio maišytuvą, kom-

(Tąsa 4-tame pusi.)
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NELABAI GRAŽU
KAD SUTAUPYTI LAIKĄ, Tarybų Sąjungos vyriau

sybė nutarė savo delegaciją ir jos padėjėjus/ į šiemetinę 
Jungtinių Tautų asamblėją (seimą) siųsti New Yorkan 
savo lėktuvais. .J

Bet kad tai padaryti, reikia gauti leidimą iš ameri
kinės vyriausybės — leidimą, kad būtų galima kur lėk
tuvams nusileisti. Amerikos pasažieriniai lėktuvai jau 
buvo kadaise nuskridę į Tarybų Sąjungą ir ten jie nusi
leido; viename iš Maskvos aerodromų; jie ten buvo pri
imti bičiuliškai ir aprūpinti, kuo reikėjo.

Tarybinė delegacija į Jungtines Tautas siunčiama 
sprausminiais (ietį lėktuvais (vienas jau atskrido, o ki
to laukiama) — lėktuvais, kokių jokia kita šalis dar 
neturi!

Mūsų Valstybės departmentas sutįko leisti tarybi
niams pasažieriniams lėktuvams atgabenti savo šalies 
darbuotojus į Jungtinių Tautų asamblėją. Bet tuč tuo
jau iškilo Valstybės departmentui tokis klausimas: į ku
rį aerodromą tarybinius svečius priimti ? Atrodytų, kad 
pas mus per maža aerodromų, o gal jie per maži, per 
ankšti, nesą tarybiniams lėktuvams juose vietos.

Vienas didžiausių Amerikoje aerodromų yra Interna
tional Airport (arba Idlewild); jo bėgiai labai ilgi, jis — 
erdvus, milžiniški žemės plotai paskirti tik aerodro
mui. Žmonių aplink tą aerodromą mažai tegyvena. Ro
dosi, International Airport buvo natūraliausia vieta 
tarybinams svečiams nusileisti.

Bet ne! Valdžia sako, kad International Airport val
dytojai (Port of New York Authority—valdinė įstaiga) 
atsisakanti tarybinius lėktuvus čia priimti. Girdi, “per 
daug triukšmo susidarytų’!

ne varžtelį, — kur ten! —’ 
bet, tkokį tai taškelį, įbrėži
mą. Pabandykite iš tos po
zicijos ištirti mechanizmo 
struktūrą ir tarpusavio ry
šį... O juk taip yra su mū
sų planetos “mechanizmo” 
tyrinėjimu ir paslapčių at
spėjimu.

Ištisus » tūkstantmečius 
žmogus kaupė faktus, juos, 
analizavo, įgaudavo žinių 
apie Žemę. Bet vistiek ji 
dar mažai ištirta, daug dar 
nesuprantamo ir ginčytino, 
o kai kurios seniau pripa
žintos žinios apie mūsų 
planetos “mechanizmo 
struktūrą” pasirodė klai- 
ding os, netikros. Pavyz
džiui, ilgą laiką galvojo, 
kad jonosfera, mūsų atmos
feros aukštutinė dalis, su
sideda iš atskirų, labai lai
džių elektrai, sluoksnių. 
Paskutiniai duomenys, gau
ti pritaikant naują techni
ką, iš dalies raketas, sako 
visai ką kitą: ten, pasirodo, 
yra tik vienas sluoksnis, su 
vietiniais, palyginti, nedi
deliais laidumo svyravi
mais.

Kaip gi pamatyti visą Že
mę iš karto? Vienu metu 
visur ištirti sudėtingiau
sius jos gyvenimo proce
sus: šiaurėje ir pietuose, 
sausumoje ir jūroje, aukš-

DAUGYBĖ
i EKSPEDICIJŲ
Tūkstančiai ekspedicijų, 

o b s e rvatorijų, mokslinių 
stočių. Iš tolimų dykumų, 
dreifuojančių ledų, dauge
lio laivų, šimtų raketų, 
perskrodusių ugni n ė m i s 
strėlėmis Žemės atmosferą, 
šimtų lėktuvų, dešimčių 
povandeninių laivų siunčia
mos žinios. Jos turi būti 
vienalaikės, turi susirinkti 
vienoje vietoje ir, tada, jas 
sutvarkius, iškils didingas 
visos planetos vaizdas.

O pasiekiama (tai šitaip: 
prie suvienytųjų Nacijų 
Organizacijos įsteigtas spe
cialus komitetas, kuris vyk
do bendrą darbų organiza
ciją ir koordinaciją. Kiek
vienoje iš 60 šalių — daly
viai. yra savas Nącionalinis 
komitetas, kuris vadovauja 
visiems savo šąljes moks-, 
lininkų stebėjimams. Su-1 
rinktąsias žinias7 Nącionali-. 
nis komitetas siunčia į savo 
regiono centrą, jungiantį ir 
koordinuojantį bendras ke
lių artimiausių į šalių pa
stangas. Iš viso tokių cent
rų yra šeši: Arktinis, Ant
arktinis, Rytų Europos ša
lių (centras Maškya), Va
karų pusrutulio, Afrikos 
kontinento ir vakarinių pa
krančių šalių, Ramiojo 
Vandenyno ir Australijos. 
Tarybų Sąjungoje ir JAV 
įsteigti Pasauliniai rinkimo 
punktai, kur, galutinėje iš
vadoje, susikaups visos ži
nios ir medžiaga.

Kai kurie gamtos reiški
niai visai nelinkę skaitytis

žintas” 50 metrų, o tai, sa
vo ruožtu, pakeitė seniau 
priimtus nuotolius iki Sau
lės ir kitų planetų net de
šimtimis tūkstančių kito- 
metrų.

Daugybė sudėtingų ir 
tiksliausių tyrinėjimų, pa
naudojant pačius tobuliau
sius įrengimus ir metodus* 
padės ne tik apibrėžti, jei
gu taip galima sakyti, su
stingusį planetos portretą, 
bet ir atgaivinti jį. Tiki
masi, kad pagaliau bus iš- . 
spręsti tokie ginčytini klau
simai: ar vyksta šiuo me- > 
tu masių judėjimas Žemės 
rutulio viduje, ar keliauja
me mes kartu su savo 'že
mynais, ar stovime vietoje? 
Juk dar iki šiol yra šalinin
kų hipotezės, kad kažkada 
Pietų ir Vakarų Amerika*’ 

J atskilo nuo Europos ir Azi- 
hidrometeorologinių stočių. įjos ir kontinentai “nuplau-

Sunku išvardinti visas pa-1 
grindines problemas, kurios! 
bus tyrin e j a m o s geof izi-! 
niais metais. Juk dar tiek 
daug “baltų dėmių” mūsų 
žiniose apie mūsų planetos 
gyvenimą. Pradėkim kad 
ir nuo to, kad mes vis dar 
negalim tiksliai pasakyti, 
koks jos išorinis vaizdas. 
Bus patikslinti Žemės for
mos ir apimties išmatavi
mai. Tiesa, visai neseniai 
oficialiai- priimtas Žemės 
pusiaujo dydis buvo “suma-

čiuose Tarptautiniuose geo
fiziniuose metuose dalyvau
ja: 53 aerologinės stotys, 
39 observatorijos ir žemės 
magnetizmo tyrinėjimo sto
tys, 10 okeanografinių sto
čių, 11 gilaciologinių sto
čių, 13 stočių, tyrinėjančių, 
kosminių spindulių inten
syvumo spėjamą priklauso
mumą ir radijo bangų pli
timą, 40 okeaninių laivų, 
tame tarpe “Lena,” “Obė” 
ir vienintelis pasaulyje ne
magnetinis laivas “Zaria,” 
pačios didžiausios stotys 
Arktikoje ir Antarktidoje 
ir, greta su JAV, didžiau
sias skaičius aukštuminiu 
raketų. Paskui... be to, vis
ką išvardinti truks/ labai il
gai, nes, be jau minėto, ge
ofizinių metų darbe daly
vaus 118 mokslinių punktų, 
neskaitant 2,500 paprastų

i

(kė” į priešingas puses. Lau
kia išaiškinimo ir kiti “Že- 

Įmės portreto” bruožai. Pa
sižiūrėkite į žemėlapį. Ko
dėl visi žemynai į pietus su
siaurėja? Kodėl visi že- J 
mynai .išsidėstę poromis, 
lyg tai sudarydami konti- 
n e n falinius “spindulius,” 
sueinančius į šiaurinę po
liarinę erdvę (Europa su 
Afrika, Azija su Australi
ja, Šiaurinė Amerika su 
Pietine Amerika) ?

(Pabaiga rytoj) '

Šis tas iš šen ir ten

TOLIMOJE AFRIKOJE
Toli, toli, kaip sakoma 

“už jūrų marių,” yra cent
rinė Afrika su savo degi
nančiu karščiu, tropinėmis 
liūtimis, neperžengia m a i s 
amžino miško tankumynais. 
Ten, prie pat .ekvatoriaus, 
tingiai pliuškena milžiniško 
Viktorijos ežero vandenys. 
Įsivaizduokite visiškai rea
lų paveikslą. Vienos iš dau
gelio įlankų pakrantėje sto
vi baltutis mokslinės stoties 
namukas. Dabar .prie jo 
greitai artinasi valtis. Irk
luotojas, mokslinis bendra
darbis su kamštiniu šal
mu, energingai irkluoja, jis 
labai skuba. Bet ne karštis, 
ir ne krokodilai, kurių dau
gybė knibžda ežero įlanko
se ir. upių žiotyse,-verčia jį 
vis stipriau ir stipriau irk
luoti. Jį jaudina likimas 
laivų... plaukiančių tarp 
Šiaurės Lediniuotojo vande
nyno ledų. Greičiau praneš
ti draugam®1 Archangelske, 
Murmanske, Oslo: vandens 
lygis Viktorijos ežere žy
miai nuslūgo, — Barenco 
jūroje bus daug ledų...

Tai jau tikrai “nei šis, nei 
tas”! Atrodo, nieko bendro. 
O kaip tik bendra ir yra: 
seniai nustatyta ir tiksliai 
patikrinta. Žinomas tarybi
nis mokslininkas V. J. Vįze 
teoriškai pagrindė ir prak
tiškai irodė, kad Arktikos 
jūrose ledų kiekis priklau-

Na, tai Valstybės departmentas. nutarė, kad sovieti- so nuo didžiųjų Centrinės 
niai lėktuvai nusileistų McGuire aerodrome, New Jersey Afrikos ežerų vandens ly- 
valstijoje. Kalbamas aerodromas yra net už 60 mylių1 gi 
nuo New Yorko miesto!

Mums rodosi, jog- šis visas biznis nėra geras. Tai 
savotiškas pažeminimas Tarybų Sąjungos delegacijos. 
Sprausminiai pasižieriniai Tarybų Sąjungos lėktuvai 
jau ne kartą nusileido Londono aerodrome, bet gi dėl 
to Londonas nesugriuvo. Nesugriūtų ir New Yorkas!

Valstybės departmentas turėjo pagalvoti ir apie 
ateitį. Sakysime, jeigu Jungtinių Tautų asamblėja nu
taria kada nors laikyti savo sesijas Maskvoje. Sakysime, 
amerikinė delegacija nutaria vykti savais lėktuvais. Na, 
o jeigu Tarybų Sąjungos vyriausybė tuomet pasakytų: 
jūsų lėtuvamg Maskvos aerodromuose vietos nėra — 
nusileiskite kur nors už ,60 ar 100 mylių nuo Maskvos. 
Kas tuomet būtų?>

Kiekvienam aišku, kad šis mūsų šalies atsakomin- 
gų pareigūnų mostas yra padarytas visai kitokiais 
sumetimais, o ne dėl “per didelio triukšmo”.

Jeigu tarybiniai lėktuvai būtų nusileidę Internatio
nal Airporte, tai, žinoma, tūkstančiai žmonių būtų tręš- 
kę pamatyti tą oro naujenybę — sprausminį sovietinį 
lėktuvą, skirtą pasažieriams vežioti.

Net ir bulvarinis “Daily News” ta suprato ir, jam 
įprastu būdu, keikdamas Tarybų Sąjungą, sakė: tegu 
gi pagaliau mato amerikiečiai tarybinį lėktuvą! . .

Visa tai rodo, kad mūsų šalies valdovai ir Interna
tional Airport valdytojai bijosi ne “per didelio triukš
mo”, o žmonių, savo žmonių, kad jie nepamatytų, kokią 
pažangą aviacijoje yra padariusi socialistinė šalis.

NUO ŽODŽIŲ REIKIA EIT PRIE DARBŲ
GEORGE MEANY, AFL-CIO prezidentas, savo pa

reiškime, paskelbtame Darbo Dieną, pripažino, jog šian
dien darbo žmonėms vyriausias pavojus yra infliacija.

Infliacija, jei ji bus nesulaikyta, gali suėsti darbo 
žmogaus paskutines sūtadpas, gali užduoti baisų smūgį 
kiekvienam darbininkui, kiekvienam farmeriuL

Kokią priemonę Meany siūlo infliacijai sulaikyti? 
Jis siūlo, kad šalies Kongresas tuojau paskirtų komisiją-, 
kuri pagrindiniai ištyrinėtų infliacijos atsiradimo prie
žastis ir pasiūlytų Kongresui konkrečių^ sumanymus, 
kaip infliaciją sulaikyti, kaip sulaikyti gyvenamųjų prpr 
4uktų kainų kilimą.

Meany siūlo, kad būtų ištirti fabrikantų pelpąų fed- 
nos ir darbininkų algos. Tai tiriant, būsią galimą surasti, 
kodėl kyla kainos.

Prezidentas Eisenhoweris, praėjusį antradienį be
sikalbėdamas su korespondentais, pripažino, jog inflia
cija yra vyriausia šių dienų mūsų šalies problema. Ką 
gi jis siūlo infliacijai sulaikyti? Prezidentas ragino 
žmones nepirkti nereikalingų daiktų, taupyti, o tai, esą, 
padė^infliacijai sulaikyti. Eisenhoweris priešingas kai
nų kontrolei.

Kadaise prezidentas Eisenhoweris prašė fabrikąn-
• tų-kapitalistų, kad jie nekeltų savo produktams kainų; 

jis prašė darbininkų, kad jie nereikalautų jiems algas 
pakelti. Bet kas iš to išėjo? Tuojau aliejaus kompanijos

• pakėlė kainas savo produktams, tuojau po to, plieno

gio. šešiasdešimties metų 
stebėjimai patvirtina tos 
prognozės tikslumą. Vadi
nasi, tarp ežerų vandens, 
kur veisiasi krokodilai, ir 
jūrų, padengtų šaltu ledu, 
kur vaikšto baltosios meš
kos, yra kažkas bendro, 
koks tai tarpusavio ryšys?

Taip, žinoma, yra. Juk 
ir Viktorijos ežeras ir Ba
renco jūra yra toje pačioje 
planetoje, mūsų Žemėje. 
Juk ir virš Afrikos ir vi
dutiniųjų platumų, viršum 
tolimosios Aust r alijos ir 
neprieinamos Antarktidos 
yra viena, nepertraukiama 
atmosfera. Pagaliau, vir- 
,šum mūsų visų, kur mes be
būtumėme, šviečia viena 
Saulė., Stipriau ar silpniau, 
daugiau ar mažiau — bet 
viena.

Mokslininkai nustatė, kad 
oro svyravimai įvairiose že
mės vietose visada vienodi 
arba visada priešingi. Dar 
daugiau: visi patys įvai
riausi, atrodytų, nieko ben
dro neturintieji geofiziniai 
procesai vienaip ar kitaip 
rišasi ir apima visą Žemę, 
o jų pirmine priežastimi 
būną Sąųlės veikimas. Vi
sa tai iš pirmo žvilgsnio at
rodo labai' paprastai, o tik
rumoje . . .
KAIP PAMATYTI ŽEMĘ

Gal būt, tai ne visai vy
kęs palyginimai bet niūsų 
pląnėtą, Įtuo labiau Sąulės 
sistemą, galima pavadinti 
milžiniška inašiną. Čia yra 
savas centrinis apšildymąsi 
—Saulė, čia yra pavariniai 
diržai, oro ir jūrų srovės, 
čia viskas tarpusavyje su
rišta, ir vieno judesys ar 
pasikeitimas išjudiną ar 
pakeičia kitą. Mintyse pa
didinkite gąrvežį iki Žemės 
dydžio. Ką jūs matote, bū
dami tokiame milžine? Net

Sovietų laivas surado 
septynįų mylių gilumą
Žinių agentūra Tass pra

nešė, kad tarybinis laivas 
“Vitjaz” Ramiajame van
denyne surado vietą, kur 
vandens gilumas yra beveik 
septynios mylios. “Vitjaz” 
pravedė mokslinius bandy
mus Marianą salyno srity
je netoli Filipinų. Tas lai
vas dalyvauja tarptautinių 
geografinių, metų ekspedici
jose.

Surasta, kad vienoje vie
tovėje prie Mari anų gilu
mas, yra J0,960 metrų, tai 
yrą, beveik 11 kilometrų, 
arba $5,948 pėdų, arba be
veik septynių mylių.

Toks gilumas suranda
mas, žinoma, ne nusilei
džiant arba nuleidžiant ma
tavimui kokias nors grandi
nes arba virves. Verčiau, 
tam naudojami tam tikri 
radijiniai aparatai, kurie 
pagal garso atsiliepimą ga
li gan tiksliai susekti, kaip 
giliai randasi dugnas.

Laukinės bitės turėjo 
nenoromis kraustytis...
Dešimt metų atgal lauki

nės bitės įsimetė į tūlo So. 
Nauyack (New Yorko) gy
ventojo John H. Walterso 
namo pastogę ir ten kaip ir 
•“įsisteigė” savo avilį.

Per ilgą laiką Waitersas 
buvo patenkintas savo “įna
miais” — tai buvo tam tik
ra įdomybė, buvę apie ką 
pasakoti ir rodinėti sve
čiams ir taip toliau.

Bet paskutiniu laiku ap
link Walterso namą prisi
statė naujų namų, įsikraus
tė naujos šeimynos su vai
kais, ir prasidėjo nusiskun
dimai, kąd tos laukinės bi
tės pavojingos, kad jos įge
lia vaikus ir t. t.

Praeitą savaitę Waltersas 
pasišaukė ekspertus - biti
ninkus, kurie aplieja bites 
vandeniu (kad jos negalėtų 
skraidyti),, sukratė į tam 
tikras pintines ir nuvežė to
lokai į naują ąvilį.

Vietoje penkių tarnų — 
dabar jbus tik vienas
Indijoje yra tradicija, 

kad kiekviename bent kiek

ištaigingesniame viešbuty
je kiekviename kambaryje 
yra bent penki tarnai. Vie
nas yra valytojas—jis šluo
ja grindis; kitas yra plovė
jas — jis plauna baseiną, 
pristato vandenį prausimui- 
si, kur nėra centralinio 
vandentiekio; trečias yra 
dulkintojas — jis su tam 
tikra plunksnine šluota 
rankoje nuolat sukinėjasi ir 
dulkina daiktus; ketvirtas 
yra maisto pristatytojas; 
penktas yra gėralų prista
tytojas.

Indijoje viešbučiuose ap
sigyvena tik turčiai arba 
užsieniečiai. Patarnautojų 
algos tokios mažiukės, ir jos 
beveik nieko nereiškia. Bet 
darbo ministerija dabar 
pradėjo kampaniją už tų 
tarnų skaičiaus sumažini
mą. Vietoje penkių patar
nautojų bus vienas — ko 
pilnai užteks, o kiti, sako 
darbo reikalų ministerija, 
galės naudoti savo darbo 
jėgas labiau produktyvi’ams 
tikslams.

Oficialių kaleni jų jau 
mažai pasiliko Azioj^

Vienu metu Britanija tu
rėjo Azijoje sekamas kolo
nijas: Indiją (apimančią 
dabartinę Indiją ir Pakista
ną, Ceiloną), Burmą, Mala
ją, Singapore, Hong Kongą, 
Naująją Gvinėją, Trans jor- 
daniją, Palestiną, Adeną. 
Dabar oficialiu britišku ko
lonijų beveik neliko, nes tik 
Hong Kongas, Singapore ir 
Naujosios Gvinėjos rytinė 
dalis skaitosi britų koloni
jomis. Bet britai dar kuri 
daug galios Jordane, Ade
ne, taipgi neseniai neprfa 
klausoma paskelbtoje Mala- 
joje.

Olandija dar valdo Vaka- ( 
rų Gvinėją, Portugalija dar 
valdo Goa, Indijos dalį.

Bendrai imant, oficialių 
kolonijų dabartinė teritori
ja Azijoje sudaro tik 2% 
anksčiau buvusių kolonijų.

tai viršum Žemės ir tamsio-j su kruopščiai paruoštomis 
se okeanų gelmėse? Kaip programomis ir stebėjimų 
“apimti” aštria moksliniu-Į grafikais. Pavyzdžiui, mag- 
ko akimi kokį nors geofizi-1 netinės audros ir šiaurės 

pašvaistės atsiranda neti
kėtai, ir jų neįmanomą nu
matyti net prieš keliąs die
nas.' O juk apie kiekvieną 
tokį reiškinį reikia įspėti 
visą pasaulį. Jeigu koks 
nors stebėtojas, sakysim, 
M u r m a n ske, “sučiupo” 
pašvaistę, tai jos išplitimą 
ar kitus geofizinius reiški
nius, kurie keisis tuo pat 
metu, turi “pačiupti” kai
mynai, paskui sekančios 
stotys, ir pagaliau, reikia 
kruopščiai ištirti tą laiko 
periodą visame pasaulyje.

Vadinasi, reikia visiems 
būti pasiruošusjems netikė
tai pradėti stebėjimus pa
gal pagreitėjusią programą 
ir vykdyti ją, kol nebus at
šauktas “mokslinis pavo
jus.” Tam ir sugalvota ko
manda <xBūk pasiruošęs!”! 
Esant netikėtiems gamtos 
reįškinįams, ją duos Pasau
linis prognozės centras 
Baltimęrėje ir pagrindiniai 
perspėjimų signalų cen.tyaii 
Paryžiuje, Darmštate, An- 
koridže, Tokio ir centras 
Maskvoje, tiksliau Pamask-į 
vės vietovėje Krasnają Pa-1 
chra. Tie centrai praneš ir 
apie vienlaikinę “Pasauli
nių dienų” — sustiprintų ( 
stebėjimų plienu — pradžią, 
ir pabaigą. Kiekvieną mė-i 
nesį bus trys tokios dienos:; 
dvi, esant jaunam mėnu
liui, ir vieną pirmojoje mė
nulio ketvirtyje. Be to, kar
tą pey tris mėnesius—prieš 
iygįądienį ar saulėgrįžą bu$ 
pyąvedami specialūs pasau
liniai intervalai, kiekvienas 
po 10 dienų.

Kaip matote, programa 
viąką apimanti. Tarybų Są
jungos mokslinįnkąi labai 
aktyviai dalyvauja ją įgy
vendinant. Daugelis bruo
žų, tiksliau ištisi gabalai 
kuriamajame planetos port
rete, bus padaryti tarybi
nių mokslininkų.

VIENAS KITĄS 
SKAIČIUS 

A i f • • •

žo4j skąičjiąnis. 
Iš Tarybų Sąjungos tre-

nį procesą ir pasekti jį per 
visą žemės rutulį, tuo pat 
metu pastebint to proceso 
vaidmenį ir reikšmę sąry-i 
šyje su kitais planetos gy
venimo reiškiniais? Be to, 
kad nebūtų įvairumo—ste
bėti pagal tam tikrą pro
gramą, pravesti analogi
nius matavimus, naudotis 
tais pačiais metodais. Tai 
ir nutarė padaryti viso pa
saulio mokslininkai. Toks 
yra pagrindinis tikslas da
bar prasidėjusių trečiųjų 
Tarptautinių geof iz i n i ų 
metų, kurie, tarp kitko, ne 
tretieji ir ne metai. Ir štai 
kodėl:

Mokslininkams seniai ži
noma, kad ištirti Imūsų ben
drą namą —- Žemę, galima 
tik jungtinėmis jėgomis, 
dirbant vienų metu. Dar' 
1882 m. buvo pravesti pir
mieji Tarptautiniai geofizi
niai metai, o po penkiasde
šimties m etų — antrieji. 
Faktiškai tai buvo gana 
kuklūs tyrinėjimai, kuriuo
se d’alyvąvo keletas/ ekspedi
cijų. Jos apsiribojo tik Ark
tikos rajonais. Kitas daly
kas dabar. Trečiuose Tarp
tautiniuose geofiziniu o s e 
metuose,* kurie prasi dėjo
1957 m. liepos 1 ir baigsis
1958 m. ’gruodžio 31 d., da
lyvauja 60 valstybių. Žmo
nijos istorija nežino tokios 
pląčioa apimties mokslinių 
tyrinėjimų, šešiasde š i m t 
tūkstančių mokslininkų, ne
skaitant pagalbinių bendra- 
darbių, ryšių ir transporto 
darbuotoju, vienu metu ste
bi mūsų planetą įvairiuose 
žem,ės .taškuose. D tai, kad 
metai nelygu metams, taip 
pat ųe a,tsitiktinumas. Nu
statytieji stebėjimų termi
nai sutampa su sustiprėju
siu Saules aktyvumu, o juk 
kaip tik Saule yra pagrin
dinė daugumos geofizinių 
reiškinių priežastis.

magnatai pąkėjė kainas savo produktams!
Mums rodosį, neužtenka grąjpįų kalbų apie tai, 

kaip infiiąęiją sulaikyti. Mtųns ro^ęsi, jąu ląikąs imtjs 
už konkrečių darbų, kol dar ne per vėlu.

Beirutas. — Libano val
džia sako, kad suėmė gir* 
lūs, kurie įšmugeliuojar 
Sirijos.
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Cleveland, Ohio
CLEV. LIET. MOTERŲ 

) KLUBIEČIŲ ATIDAI
Brangios draugės klubie- 

tės! Visos esate kviečiamos 
į sekantį mūsų susirinkimą, 
kuris įvyks rugsėjo 19 d. 
Malonėkite visos dalyvauti, 
nes po vasaros poilsio turė
sime daug ką' naujo išgirsti.

LDS klubo piknikas buvo 
labai gražus. Diena taipgi 
buvo graži. Publikos atsi
lankė daug, taipgi buvo ir 
busas iš Clevelando, beveik 
pilnas, ten buvo visokių tau
tų ar amžiaus. x

y Ypač buvo labai malonu 
matyti visus mūsų, k'aip sa
kome?, jaunuolius su šeimo
mis; šeimos visokio amžiaus: 
vieni didesni už tėvus, kiti 
mažiukai. Būtų malonu, 
kad taip būtų visada.

Orkestras buvo geras ir 
viskas pasisekė puikiai, tik 
pasigedome draugų Šklėrių. 
Gavome kortelę, kad jąu 
vieną savaitę išgyveno St. 
Petersburge. Kelionė buvo 
laiminga.

Aplankėme draugus Ku
bilius. Ligonis atrodo ge
rai, tiktai nelaimingas, kad 
negali vaikščioti, o draugė 

^Kubilienė labai nuvargusi.
Mirė Wilimas Janis-Ja- 

nuškevičia rugpiūčio 20 d., 
sulaukęs 52 metų amžiaus.

Gyveno pas savo motinėlę 
Marijoną. Velionis dirbo 
valdžios darbą, dažnai va
žiuodavo į kitus miestus ir 
valstijas. Sugrįžo j namus 
ir už kelių dienų mirė.

Velionis buvo pašarvotas 
Lorain Ave., W. 148 St. Gė
lių buvo daug. Priklausė 
prie Amerikos ispanų pa- 
šalpinės draugi jos. Tos 
draugijos nariai suteikė ve
lioniui gražų paskutinį pa
tarnavimą. Tarpe gėlių sto
vėjo draugijos iškaba su 
draugijos parašu, ir prezi
dentas kalbėjo koplyčioj, 
apsidengęs baltu ploščium. 
Grabnešiai taipgi buvo 
draugijos nariai.

Velionis paliko dideliame 
liūdesyje motiną, sesutę 
Heleną, švogerį Joho Bud- 
rick, jų sūnų ir dukterį ir 
kitus gimines ir draugus.

Rugpiūčio 24 d. tapo išly
dėtas 34 automobilių į Al
ger kapus, pas savo tėvelį. 
Prie karsto trumpai kalbė
jo draugystes nariai ir pa
kvietė visus palydovus į jų 
svetainę ant užk a n d ž i ų . 
Mūsų draugų buvo apie 5 
poros.

Draugė M. Januškevičie
nė yra gera Vilnies skaity
toja. Kada buvo sveika, da
lyvavo visur, buvo moterų

klubo nare ir lankė susirin
kimus, o dabar, netekusi 
sveikatos (artritas kanki
na), tapo pamiršta visų 
lietuviu. V I

Gili užuojauta motinėlei 
ir visai šeimai, o velioniui 
—lengvai'ilsėti s!

(M. J. adresas: 11005 
Florian Ave., Cleveland; 11, 
Ohio.)

Stanislovas Buividas ta
po gražiai palaidotas. Jis 
mirė rugpjūčio 7 d., sulau
kęs 63 metų amžiaus. Li
goninėje išbuvo 5 savaites.

Paliko dideliame liūdesy
je savo mylimą žmoną, duk
terį, žentą, anūką, podukrą 
ir daug draugų.

Velionis buvo pašarvotas 
pas Jeikups. Buvo daug 
gražių gėlių ir gražus bū
relis palydovų suteikė velio
niui paskutinį patarnavi
mą. Rugpjūčio 24 d. tapo 
palaidotas Lakeview kapi
nėse. Prie kapo draugas J. 
Žebrys pasakė tinkamą kal
bą. Velionis buvo narys 
LLD 190 kp. ir LDS 55 kp. 
Tokiu būdu turėjo gražų 
būrelį palydovų. Visi paly
dovai Vbuvo pakviesti į LDS 
klubą pietų.

Onutė turėjo trumpą, bet 
gražų gyvenimą su velio
niu. Tame tarpe buvo ir 
daug širdies skausmo:’ ne
teko sūnaus ir jnylimo vy-V 
ro. Sūnus buvo ligoninėj 7

savaites, kankinosi ir moti
nos širdis kartu verkė, ma
tant savo jąuną 39 metų sū
nelį baigiant gyvenimą.

Giliausia užuojauta liku
siai šeimai, o velioniams: 
amžino atilsio!

Mirė Adomas Samuolis. 
Palaidotas tą pačią dieną, 
kai Buivydas. Nebuvo ga
lima dalyvauti, nei daugiau 
žinių suteikti. A. R.

PREGRESAS

PO OBELE KUPROTA
s Tąsa

. O kuomet sugrįždavo, tai 
girdavosi, kąd jis. priešus šnipinėjo. 
Ir po kiekvieno jo šnipinėjimo, mūšiams 
vis nesisekdavo. Albinas buvo įtartas. Ir 
vyriausias kuopos vadas jį gražino atgal 
grumtis su lenkais.
\ Daivai nusibodo klausytis beprasmių 
tėvų kalbų. Jinai pakilusi nuo suolo, dar 
labiau pravirkusį, kukčiodama žiūrėjo 
tpro langą, kur atokiai nuo didelio sodo 
stovėjo iškerėjusi sena kuprota obelis, po 

• kurią jinai su Albinu praleido trumpas- 
vasaros nakties valandas. Ten po tąja o- 
bele kuprota jie vienas kitam pasižadėjo.

O dabar?. . . Dabar vėjai meilę 
drumsčia ir blaško viltis į visas Šalis. 
Pagaliau ji, susimasčiusi, prašneko dus
liu vaikišku balsu:

— Mama! Aš myliu karžygius. Aš 
myliu Lietuvos laisvinto jus. Mokyklose, 
skaitydama Lietuvos istoriją, vos ne
apsiverkiau! širdį kaip žnyplėmis sus
paudė, kuomet aš suradau, kad vokie
čiai per šimtmečius niokoja mūsų šalį su 
kardu ir ugnimi! Kaip dėlės čiulpė ir 
dabar tebečiulpia Lietuvos liaudies 

Y kraują ir turtą. Oj, kaip skaudu! Rodo
si, karas oficiališkai rytų krašte jau 
pasibaigė, tačiau nesuvaldomos gen. 
Hermon to gaujos vis taip ha t biednūs 
valstiečius, karo nuniokowsr" plėšia, 
išprievartauja jaunas vedusias moteris 
ir jaunametes merginas. Nesaugu be > 
palydovų apsaugos nė į girią nueiti, uo
gų pasirinkti. Bet, mamyte, pasakyk 
man, dėl ko mūsų tėvelis su taisiais 
žmogžudžiais taip susidraugavęs? Man 
jau porą kartų teko matyti, kai Ber- 
monto kapitonas klaipėdiškis neva lie
tuviškai žvabaliodamas, klėtyje kalbė- . 
josi tėvu. Tėvas jį vaišino degtine, sū
riu ir skilandžiu. Ir dar ką tokio įdavė 
ant balno užsidėti. Kapitonui išjojant, 

^tėvelis, šypsodamasis tykiu balsu dar 
^ką nors kapitono prašė. Sakė: “Be jū- 
,'sų pagalbos mes nglląjmėsirn”. Kokios 

/ pagalbos jis prašo pas žmogžudžius, 
plėšikus kryžiuočius? Ir apie kokį lan- 
mėjimą tėvas kalba, aš nesuprantu. 
Mamyte brangi! Būk tokia gera, užtark 
pors vieną žodelį, kad tėvelis prie
varta manęs nesutumtų tekėti už senio 
Sangailos, kurio aš taip nemyliu. Juk 
aš esu jau pilnametė ir turiu teisę gal
voti savystoviai. Aš žiūriu į pasaulį ne 
j tokį, kokis jis yra, bet į tokį, kokis 
jis turėtų būti — į naują pasaulį!

Mama nustebo išgirdusi dukters žo- . 
džius apie naująjį pasaulį, rūsčiai atkir- 
to.

— Ar jau ir tu drįsti viešai kalbėti 
apie naują pasaulį kaip Albinas? Pasa
kyk, ko tąu trūksta dabartiniame pa
sauly, Daivuk? Tu esi mūsų vienturė.

Ir mes gyvenam pertekliuje. Tad kokio 
naujo pasaulio tu nori? Ko šitam bro
kas? Tai tik bolševikai taip kalba. Tik 
jie vieni nepatenkinti dabartine tvarka. 
Tu, Daivuk, liaukis draugauti su Albinu. 
Nes- jisai tau protą jau sumaišė. Ge
rai žinau, kas jis!

— Bet aš Albiną myliu, — atsakė Dai
va.,— Tų, mamyte, nupeikei Albiną tik 
dėl jo biednumo. Argi1 jis kaltas, kad 
biednas? Ne! Kaltas dabartinis surėdy
mas.] Albinas turi gerą išmintį ir geras 
rankas/ Namų statytojai juomi nepasi
dalina. Pas vieną dirba, o keturi • jau 
pra/šo, kad eitų pas juos dirbti. Tai pui
kus meistras, dailydė. O namie būdamas, 
žiemos laikais, kai padirbs stalą, lovą, 
kamodę, arba merginoms kraitines skry
nias, tai miela net žiūrėti! Atėjęs į vaka
ruškas, kai patraukia armoniką, tary
tum jo rankose armonikai verkia, juo
kiasi ir dainuoja. Jis linksmina visą 
kaimą. Jeigu ne Albinas, tai! mūsų kai
mas būtų kaip apmiręs. Jis visur tinka
mas.

Rudenį arba žiemą, pasiėmęs šautuvą, 
išeina į mišką, tai tik žiūrėk už kiek 
laiko jąų parvelka porą zuikių, kurap
kų. Ir kiaunių spąstuose pagaunu. Žu
vauti ežere irgi jam sekasi geriau kaip 
kitiems žuvininkams. Kito tokio niekur 
nesurastum... Jis negeria svaigalų ir ne
rūko, Visuomet blaivus. Geras kovoto
jas už išlaisvinimą Lietuvos nuo paver
gėjų ir kaizerinių plėšikų. Jis turi taik
lią akį. Kulkų veltui nesvaido.
•. Motina, pertraukusi dukters kalbą, su
šuko:

— Negirk tiek daug tą'savo Albiną! 
Aš jį žihau, kokis jis yra. Jeigu ašTau 
leisiu kiek ilgėliau tau plepėti, tai tu jį . 
ir auksu aptepsi! Daivuk, tu žinai, kad 
tėvo ištartas žodis, tai kaip kirviu įkir
stas. Jis savo žodžių veltui nesvaido. 
Tų eisi už Sangailo. O jei ne, tai senmer
ge pasiliksi. Ir tu daugiau nekaišiok sa
vo liežuvio ir neklausinėk apie tėvo as
meniškus reikalus, kuriuos tėvas turi 
su vokiečių kapitonu Šleigeriu. Tu pati 
girdėjai, kad Lietuvos laikinoji vyriau
sybė jau susitvėrė. Ir ji dabar deda ir 
dės visas pastangas, kad išsilaisvinti įš 
po didžiųjų savo kaimynų pavergimo 
jungo, ir tapti laisva, nepriklausoma Lie
tuva. ■ •

&

Turim daug vilčių. Organizuojama sa- . 
vanorių kariuomenė, o ginklų trūksta. : 
Bermontininkai turi daug ginklų, ir ka
pitonas Šleigeris prižadėjo ginklų duo
ti, kiek jisai išgalės. Ar dabar aiškų? 
Bet šias paslaptis, kurias aš tau pasa
kiau, laikyk už savo užčiauptų lųpų. Nie
kam apie tai nei žodelio. . . Supranti?

(Bus daugiau). ..

San Francisco, Calif.
Mire Kazimeras Makutinas
Rugp. 19 d. mirė Kazime

ras Makutinas. Ilgus metus iš
gyveno Oakland, Calif, todėl 
jis, mirdamas, paliko daug 
draugų, ir suaugusį sūnų, 
marčią, anūką ir savo mylimą 
gyvenimo draugę Geraldine.

Kazimeras per eilę metų 
buvo laisvų pažiūrų žmogus, 
visados remdavo darbininkiš
ką spaudą jr darbininkišką 
judėjimą. Praeityje jis gerai 
yei,kė Socialistų partijoj, bet 
vėlesniu laiku jpažąi aktyviai 
veikė.

Per paskutinius porą metų 
Kazimeras pradėjo jaustis 
prastai, turėjo net kelias ope
racijas, bet tas sveikatos ne
pataisė : pagaliau gavo vidu
rių vėžligę ir tuo užbaigė 'sa
vo amžių.

Kazimeras laidotuvių kop
lyčioj buvo' parengtas laisvai, 
ir jo, kūnas sudegintas. Laike 
šermenų apie jo karstą mirgė
jo labai d^ug gyvų gėlių vai
nikų nuo gihiinių, draugų, 
kepėjų unijos, kurioje 
prigulėjo, ir daug kitą 
kaimynų ir pažįstamų.

Kazimero žmona daug 
pinos pataisy’mu’ jo sveikatos, 
n kada jis sirgo namuose per 
ilgą laiką, ji labai rūpestin
gai prižiūrėjo, darė viską kad 
tik pataisyti ję sveikatą. Ve
lionis per paskutinius keletą 
mėnesių nepajėgė išlipti iš lo
vos, bet ji veik viena ligoni 
gerai ir tinkamai prižiūrėjo. 
Geraldine verta daug pagar
bos, kad savo gyvenimo drau
gą taip gerai atjautė ir pri
žiūrėjo laikė ligos.

Apie velionio artimus gimi
nes, brolius ar seseris, neteko 
sužinoti, gal kur yra gyvų, 
Amerikoj ar Lietuvoj. Velio
nis išgyveno gerą dalį savo 
amžiaus, mirė sulaukęs 72 
metų. jy/Ies, likusieji, ilgokai 
atsiminsim, tave, Kazimeral, 
nes tu visados buvai su mu
mis.

Kjšonų išleistuvės
Kadangi Adolfas ir Eienu- 

tė Kišonai rengiasi apleisti 
San Mateo, ir mano apsigy
venti arti savo šeimos Ventu
ra, Calif., todėl-San Francis
co LLD kp surengė jų išleis
tuvėms pažnionį rugp. 25 d. 
Buvo pagaminti puikūs pietūs. 
Svečių atsilankė iš arti ir toli. 
Svečiai, pasisotinę, gražiai 
šnekųčiąvęsi ir žaidė visą sek
madienio popietį. Sulaukus 
vąkaro, mūsų šjmininkės vėl 
pąpuošia stalą, netik buvo li
kusio maišto, bet taipgi daug 
visokių gardėsių^ Kastancija 
Šilkaitienė pagamino Ir dova
nojo drg. Kišonų išleistuvėms 
didelį ir labai puošnų tortą- 
kėksą. Pirmininkaujant S. Ka- 
rosienei, buvo pakviesta keli 
dalyviai pasakyti keletą žo-: 
d žiu. Kurie kalbėjo, visi ap
gailestavo kad neteksim gerų 
kaimynų, ir draugų, ir linkėjo 
gerų pasekmių apsigyventi ar
ti Los Angeles.

Draugas Kišonas irgi pa
reiškė keletą sakinių, širdin
gai ačiavo rengėjams už 
puošnią “parę”. Atminčiai 
nuo San Francisco, Oakland o 
įr San Leandro draugių buvo 
įteikta maža dovanėlė. Eleny
tei Kišonienei, kad atsimintų 
mus, kada išvažiuos kiton ko
lonijom

Kišonas per eilę metų buvo 
vaistinės biznyje ir, nors bū
damas labai užimtas savu 
darbu, yra daug rašęs ir org. 
veikęs Detroite. Dabartiniu 
laiku ugi daug paįvairina mū
sų spaudą savo raštais, o mū
sų susirinkimuosė ir parengi
muose visados f dalyvaują, 
Elenutė KįšonieW-labai prie-

r

nuo 
jis 

nuo

rū-

ten nuvykę, 
susiras nau- 

ir draugų.

Janki prie darbo parengimuo
se; ji ląbai daug pagelbsti.

Todėl, mano supratimu, šis 
pagerbimo popietis buvo kaip 
tik į tašką. Kišonai labai verti 
tos pagarbos už jų draugiš
kumą ir dalyvavimą su mu
mis.

Kiek mums yra žinoma, Ki- 
šonų vienas žentas gyvena 
Fr.esno, kitas arti Ventura. 
Calif., miestely Santa Paula. 
Aišku, kad juos vilioja savas 
pas savą, ir todėl jie aplei
džia San Mateo.

Tikimės, kad 
arti Los Angeles, 
jų gerų kaimynų
Todėl linkiu geros kloties ir 
gražaus gyvenimo!

Piknikas Napoje

Noriu priminti tiems, kurie 
dar nežino, kad mūsų trys ko
lonijos kas metai turi vieną 
draugišką pikniką pas drau
gą Jurgį šlegerį Napa, Calit. 
Taipgi ir rugp. mėn. turėjom 
skaitlingą pikniką pas Šlegerį, 
ir' labai puikiai dieną pralei
dom. Kuųįe norėjo, galėjo pa
sinaudoti saulės spinduliais, 
nes diena buvo ir saulėta.Ki- 
ti žaidė po. lapuotais medžiais 
pavėsyje, o kurie buvo užim- 
t< darbu, daugiausia triūsė 
šluboj.

Kadangi šlegeris turi ne
mažą sodną ir turėjo priraš
kęs obuolių tad kas norėjo, 
galėjo nusipirkti, nes pigiai 
juos parduoda. Verta pasaky
ti ačiū šlegeriui už draugiš
kumą, jis kasmet mums duo
da vietą veltui piknikui, o 
mes puikiai išnaudojam tą 
progą.

Kądangi kalbam apie pik
niką, todėl noriu priminti, 
kad rugsėjo 22 d. vėl šios ko
lonijos lietuviai turėsim pik
niką arti Santa Cruz giraitėj, 
ir bus geri pietūs ir dovanų. 
Kurie norėsite važiuoti, o ne
turite su kuorą, pašaukite 
Karosus, ar į San Francisco, 
Alvinus, bandysime' sudaryt 
pasekmingą pikniką, 
rengkitės prie jo.

Apie mūsų draugas
Čia neseniai lankėsi 

svarbiais reikalais Ievutė
zarienė, newyorkiete. Ją teko 
sutikti tik trumpai ant valan- 

I dos, todėl neteko daug kal
bėtis, tik, žinoma, rųums rūpė
jo paklausti vieną’1 kitą daly
kėlį apie New Yorką ir mūsų 
draugų bei draugių 
Gaila, kad ji 
čia svečiavosi.

Jonas Radęs 
Calif., atvyko į
kompanijos ligoninę patikri
nimui sveikatos, Pabuvęs arti 
dvi savaites ligoninėje, dabar 
jau išvyko atgal į namus. Jau 
keli metai kaip Rades’o buvo 
užgauta galva ir negali ten 
darbą ęlirbti, o vėlesniu \laikir 
jautėsi labai prastai. Kadan
gi jis dar vis randasi po kom
panijos priežiūra, todėl gau
na ligoninėje vietą veltui, tik 
prisieina tolimą kelionę atva
žiuoti į San Francisco sveika
tą patikrinti. .

Adomas Dagys, po penkių 
mėnesių sunkių skausmų, jau 
pradėjo vaikščioti savom ko
jom, nors dar greit negali 
vaikščioti, bet vis . eina geryn, 
ir jau dalyvavo Kišonų išleis
tuvių pažmonyj.e, Tai tikrai 
buvo smagu matyti jį prąd£> 
darit vaikščioti ir dalyvau
jant tąrp'mūs.

Ignas Kamarauskas po il
gos ligos jau pradėjo dirbti.

Oaklandiečiai Zigmas ir 
Magdutė įMozūraičiąi parda
vė savo valgyklą ir mano peri 
kiek laiko pasilsėti be darbo. 
“Ęiznis’’ jiems buvo geras, tik 
sudarė nuovargį kojoms, to-; 
dėl manoi kiek pasilsėti.

Alvinas

t i k

su
Mi-

taip
sveikatą, 
trumpai

iš
S.P. gelžkelio

Yucaipa,

LAISVĖS METINIS

KONCERTAS
Lapkričio J Q November

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y.
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Brockton, Mass.
' Sunkiai susirgo Antanas 
Sauka. Dabai' randasi pas 
Mr. ir Mrs. Daivis — Rest' 
Home, 311 Field St., Brock-, 
ton, Mass. Antanas yra Lais
vės skaitytojas, priklauso 
prie Liet. Taut. Namo Drau
govės, L.L.D. 6 k p. ir prie 
L.D.S. 67 kp. (

Linkėtina greitai pasveikti.
Mirę lietuviai

Antanas Krancius ilgai sir
go, daug kentėjo. Mirė rugsė
jo 21 d. Paliko nuliūdime sa
vo žmoną Anną, dukterį Julę, 
tris sūnus, marčias ir anūkų,. 
Priklausė prie Liet. Piliečių 
Klubo ir St. Roko pąšalpmių 
draugysčių. Palaidotas Mel
rose kapinėse.

Rugpiūčio 27 d. staigiai 
mirė išėjęs ant gatvės Fiank 
Boyd (Buividas), 71 metų 
amžiaus, gyvenęs 30 Keswick 
Rd., Montello, Mass.

Paliko nuliūdime savo Žmo
ną Elizabeth, dvi dukteris, du 
žentus, 4 anūkus, 
prie 
nio 
rose

Priklausė 
Lietuvių Piliečių pašalpi- 
Klubo. Palaidotas Mei- 
kapinėse.

G. Šhimaitis

UŽMUŠĖ AUTO, NELAIMĖJ
Brooklynietis Ab. Wein

berg, 70 metų amžiaus, už
muštas tuo metu, kai jo auto- 
mobi lis visu smarkumu 
įvažiavo į tro.ką netoli Wurts
boro, N. Y.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokių nors pra
mogą Laisvės panamai, 
reikalu!

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.■T’

LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 9 d. Liet. Namo'B-vės sa
lėje, 155 Hungerford St. Pradžią 
7:30 v. v. Nariai kviečiame daly
vauti, yra svarbių reikalų. Rinki
mas Centro valdybos, blankos jau 
yra, reikės išpildyt. Tad būkite vi
si. Valdyba. (1-17-173)

BROCKTON, MĄSS.
LLD 6 kp. susirinkimas Įvyks 

rugsėjo-Sept. 9 d. Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 8 Vine St., 7:30 v. v. 
Prašome visus narius dalyvauti, yna 
blankų iš Centro, valdybos nomi- 
navimui. Taipgi išgirsite Ląbor Day 
pikniko pasekmes. G. Šhimaitis.

(172-174)

TROKĄS UŽMUŠĖ MOTERj
New Yorke ant 7th Avė. ir 

33 St. trokas parmušė ir vie
toje užmušė apie 55 metų 
amžiaus negrę moterį, kurios 
vardas tuo laiku nebuvo suži
notas.

LAISVE
EINA I LIETUVĄ

Lietuvos žmonės labai myli ■ 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę i 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš- 
sireišKė. kad jiems Laisvė la
bai patinka. į

Laisvės Kaina
Į Lietuvą $15 Metams

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai paduQk,ite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokesti. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

33554

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ja! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais. 

■ '7
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašu 
Dr. A. Petriką, puslapių 820, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta ;
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žihoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 820, kaina $1.50, 
DABAR (TIK $1.00.

i Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI,
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeris. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstieną. 
Paraše Rojus Mizara, puslapių 868, kaina $1.50, DABĄR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

Laisve
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

•—r
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PAGARBA IR UŽUOJAUTA

Žinia, gauta iš Lietuvos ir išspausdinta 
Laisvėje, jog JUOZAS ŠUKYS rudųjų žvėrių- 
nacių buvo barbariškai kankintas ir nužudytas, 
mus giliai sujaudino...

Reiškiame aukštą pagarbą Juozui Šukiui 
kaipo didžiam kovotojui ir kovoje žuvusiam už 
darbo žmonijos laisvės idėją.

Taipgi reiškiame jo žmonai J. M. Šukienei- , 
Benesevičiūtei savo širdingą užuojautą dėl jos 
vyro tragiškos mirties.

M. Valilionienė-
Viltrakaįfė

A. Paukštienė-
Bieliauskienė

S. Masonai
H. Tamašiūnai

G. Danis
J. J. Viginai
J. Paukštaitis
S. Jurevičia
Aleksandras Valilionis
J. Suva kai

New Jersey naujienos
LDS Trečioji Apskritis 

pasibrėžė savo ribose gauti 
15-ką naujų narių laike šio 

"Vajaus. Tai nedidelė kvota, 
bet jeigu pasibrėžtą tikslą 
pasieksime, tai- bus gražus 
darbas iš LDS kuopų ir 
kuopų veikėjų. Drg. G. Sta- 

• siukaitis iš Cliffside jau sa
kosi turi du naujus narius.

Apskrities komiteto pra
plėstas posėdis, įvykęs ben
drai su New Jersey kuopų 
komitetų nariais, nusitarė 
suruošti parengimą kuopų

spalio mėnesio, Elizabethe. 
Pelnas bus nuo skaičiaus 
parduotų tikietų: kuri kuo
pa parduos daugiau tikie
tų, ta kuopa gaus didesnę

apgailestau- 
sergančius ir

mašina 
kojos už-j 

gija, bet

NewWto^gMrZInloi
M

Savo gyvenime nebuvau 
nuvykęs matyti amerikie
čių mėgiamo sporto beisbo
lo lošimo. Progai pasitai
kius nuvykau ir sėdžiu, ne
turėdamas 'Supratimo, kaip 
kuri komanda laimi ir ku
rią publika už laimėjimą 
sveikina. Klausiu saviškių, 
su kuriais nuvykau, ir jie 
man paaiškina. I

Bet netoli manęs sėdintis 
atydą atkreipia. Dau- 
reikalauja jo aųtogra- 
Iš karto nepažinau,

visų

fo.
nors ir rodėsi, lyg matytas. 
Tik mario draugai man pa
sakė, kad tai Aukščiausiojo 
teismo vyriausias teisėjas 
Warren. Mandagus žmo
gus ir, matyt, ramiai žais
mių žiūrėt negali—visi rei
kalauja jo parašo.

Teko dalyvauti keliose 
katalikų laidotuvėse. Nesu 
priešingas tiems, kurie lai
doja savuosius pagal miru
sio įsitikinimus. T a č ia u 
mano atydą atkreipė vienas 
dalykas, kaip kunigai sa
vuosius išmokina
nai jam kalbant rožančių 
jam atsakinėti. Tikintieji 
yra taip išmokinti atmin
tinai, kaip kareivis karo 
lauke prie šautuvo ar ka- 
nuolės. Jokio suklupimo nė
ra, viskas į tašką; moterys 
tame amate pasirodo geres
nės, bet vyrai stengiasi nuo 
jų neatsilikti.

atm inti-

jame mūsų 
buvusius veiklius draugus 
ir linkime jiems greitai ir 
pilnai pasveikti. Jie yra: 
Drg. Jamisonas, Livings
ton, N. J., sveikatoje silp
nėja. Kalba silpna. Prie to, 
žolę kertamoji 
smarkiai įkirto 
pentį. Žaizda 
vaikščioti nedali.

Draugei Shimkienei, Ar
lington, N. J., padaryta 
operacija, ir ji po biskį sti
prėja. Drg. W. Žukas, eliza- 
bethoietis, nesijaučia svei
katoje gerai. Skundžiasi 
kojų skaudėjimu. Pažėra, 
Jersey City, buvęs LDS na
rys, mirė rugpjūčio mėnesi. 
Gyveno Lodi, N. J., pas sū
nų, bet kuomet buvo ilga
metis Jersey City gyvento
jas, tai buvo pašarvotas 
šiame mieste ir šio miesto 
lietuviai paskutini kartą su 
velioniu atsisveikino.

Draugai Churliai pralei
do savo atostogas pas Bloz- :marštyje. 
nelius Catskill, N. Y. Drg.
Skairius turėjo tris apmo- tys už save kalba. Kearny- 
kamas ir tris neapmokamas Harrison draugų buvo gra- 
savaites vakacijų. Tris sa- žus ir pvyzdirigas veikimas, 
vaites kompanija suteikė jį ( Bet mūsų gerųjų veikėjų 
.paleisdama, kad nesą dar- j

Gerai padarė draugas J. 
Stanelis, Short Hills, N. J., 
kad nors paskutinėmis die
nomis Laisvės finansiniame 
vajuje padėjo Newarką ant 
žemėlapio. Žinau, kad J. 
Stanelis gyvena ne Newar- 
ke, o tolokai nuo jo, todėl 
reikia tarti jam ačiū. Ta
čiau Lindenas pasiliko už-

Nemalonu, bet faktai ,pa-

Progai pasitaikius, su sa
vo žmona buvome nuvykę į 
Levittown, Pa. Visiem ži
noma, kad šiame miestelyje 
eina kova už neįsileidimą 
negro gyventi ten, kur jisai 
nusipirko nuosavą namą. 
Levittown užima gana dide
lį plotą žemės. Priemies
čiuose pristatyta ir dar bus 
statoma apie 15,000 naujų 
namų, ir visi vienos šeimy
nos. Namai naujausios ma
dos ir jie* kainuoja nuo 
$10,500 iki $19,500 ir, ma
tyt, jie perkami smarkiai. 
Nusipirko vieną ir mūsų 
vaikai.
, Nusistatyta neįsileisti ten 
gyventi negrų. Bet prie 
statybos darbų dirba daug 
negrų. Gal jie gyvena Phi- 
ladelphijoje.

sveikata pašlijo. Senas Jo
nas iš visų seniausias, bet 
pasirodo sveikatoje stipres
nis už jaunesnius. Jošman- 
ta ir žolynas tai nelaimės 
ištikti draugai.

Ne visiems gal žinoma, 
kad netoli Newarko mieste
ly Nutley yra lietuvių ir jie 
turėjo savo klubą, bet neži
nau, kaip jie dabar gyvuo
ja. Seniai iš jų pažįstamą 
sutikau. Pilietis

Susirinkimas
L.L.D. 185 k. susirinkimas 

įvyks rugsėjo (Sept.) 11, va
kare, 110-06 Atlantic A ve., 
Richmond Hill. Nariąi malo
nėkite susirinkti skaitlingai, 
nes bus nominacijos Centro' 
valdybos.Kurie dar nepasi- 
mokėję už šiuos metus, malo
nėkite pribūti ir pasimokėti.

Valdvba
* f

Po miestą pasidairius
Kieno atsakomybe yra |jog “laisves troškimas gilus 

žmonijoje...”
Turistai masiniai jai* 
sugrįžta į šią šalį...

Praeitą antradienį buvo 
viena triukšmingiausių dienų 
New Yorko uoste: atplaukė 
devyni dideli- laivai, jų tarpe 
United States, Qufeen Mary, 
Gripsholm, Flandre ir Inde
pendence. . Kartu jie atvežė 
9,300 grįžtančių; iš Europos 
turistų. Ir uostas tą dieną bu
vo, sakoma, tikras kermošius. 
Nors dirbo šimtai ekstra mui
tininkų ir sveikatos pareigū
nų, grįžtantieji , turistą1' turėjo 
laukti ilgas valandas iki jie 
ir jų bagažas’ buvo patikrin
ti. Po to jie laukė ilgas valan
das iki galėjo prisišaukti tak
si, kad nuvykti namo. Polici
ja irgi turėjo daug darbo, kinti, kas kaltas — vairuoto- 
Uostininkai-krovikai vos vos j jai, kurie važiuoja pusiau ar- 
apsidirbo. Net keliamas klau
simas, -kad reikia kaip nors 
užtikrinti, kad tiek didelių

(Coast 
negy- 
pavo- 

bangi- 
yra 
’ ir

Anądien šią savaitę dtikta- 
ras 'Teodoras Kzimirovas 
plaukiodamas savo laiveliu 
netoli Oceanside ir Rockaway 
Point pastebėjo netoli kranto 
bangiūį. Banginys buvo ne
gyvas, atrodė sveriąs apie 
1,500 svarų ir jau pradėjęs 
pūti.

Daktaras informavo Pa
kraščio sargybą, Sveikatos 
departmentą, miesto policiją, 
Sanitacijos departmentą ir 
Parkų departmentą. Kiekvie
na tų įstaigu davė atsakymą, 
kad ne jos atsakomybė paša
linti banginį..

Pakraščio sargyba 
Guard) paskelbė, kad 
vas banginys nesudaro 
jaus, navigacijai, nes
n y s, gyvas ar negyvas, ’ 
integrale vandenyno dalis, 
todėl nesiims ką nors daryti.

Sveikatos departmentas pa
skelbė, kad “I 
ro jokio pavojaus kol kas 
New Yorko žmonių sveikatai 
nei iš cheminio, nei iš mikro
binio taško”. Išvada — ne 
Sveikatos department© reika
las rūpintis banginiu.

Sanitacijos departmentas 
paskelbė, kad “nėra pamato 
manyti, jog negyvas banginys 
sudaro tuojautinį pavoju šva
rai”. Be to jūra nėra to de
partment© j u r i s d i k c i j oje.

Policija paskelbė, kad ban
ginys, ramiai plūduriuojantis 
vandenyje, nesudaro pavo
jaus viešam saugumui ir tvar
kai.

Parkų departmentas pa- 
paskelbė, kad neturi patyrimo 
su banginiais ir nesiims 
ei jos vandenyne — “tai 
mūsų departmentas”.

Pūvantį banginį ištraukė 
vietiniai gyventojai, kurie nu
tarė, kad banginys gali už
teršti vandenį. Jie troku ban
ginį nutempė link vietos sau
sumoje, kur jis pasidarė Sa
nitacijos department© reikalu 
— ir tik tada Sanitacijos de
partmentas nusprendė bangi
nį 
jis

New Yorko spaudoje
“Daily News” ragina visus 

jaunus New Yorko vyrus, ku
rie tik turi ambicijų, pasi
rinkti šiokią karierą: tapti 
policininkais. Geresnės karje
ros ir būti negali, sako tas 
laikraštis, bet jis nepažymi, 
kodėl' New Yorko policijai 
prisieina atsišaukti į naujus 
kandidatuš,.— mat,, policijos 
algos palyginamai žemos. Ei
liniai policininkai sako, kad 
jie vargiai gali pragyvent! su 
šeimomis.

Visi New Yorko laikraščiai 
apgailestauja, kad per praei
tą Darbo Dienos-Labor Day 
savaitgali daugiau žmonių žu
vo automobilių nelaimėse, ne
gu praeitais metais, daugiau, 
negu tikėtasi.

Visi laikraščiai bando aiš-

banginys nesuda-keleivinių laivų per vieną die
ną neatplauktų New Yorkan.

ba pilnai girti, skubėjimas, 
susikimšimas ir t.t. Bet tik 
vienas kairiečių “Daily Wor
ker” pažymi, kad dideles da
lies nelaimių galima būtų iš-

Aido Choro piknikas 
jau čia pat

Laikas bėga labai sparčiai, 
štai jau ir rugsėjis. Mūsų ai
do pikniko diena visai artėja: 
įvyks 15 rugsėjo; sekmadienį, 
Kasmočiaus parke, 91 Steam
boat Road, Great Neck, L. I. 
Pradžia 
pietui.

Rodos, 
kada mes

pirmą valandą po

ak- 
ne

kurnutempti link vielos, 
bus sudegintas...

Caristiniai generolai 
siisieis apgailestauti

Visokių dalykų yra pasau
lyje. štai šio mėnesio pabaik 
goję apie 40 metų po Rusijos 
i evoliucijos, čia New Yorke, 
Ambasador viešbučio Embas
sy klube, susirinks į balių-šc- 
ki būrys senyvų žmonių— eu
ristinės Rusijos generolai, 
pulkininkai ir kiti aukšti ka
rininkai. Ten bus generolas 
Aleksandras Rodzfanko, pul
kininkas princas Amilačvarr, 
pulkininkas Serge Obolensky, 
princas Bieloselsky - Bieiori— 
ersky ir eile panašių.

Tai vis asmenys, kurio pri
klauso prie tam tikros drau
gijos, kuri susideda iš buvu
sių caro gvardijos karininkų 
mokyklos auklėtinių.

Šie praeities Šešėliai 
rinks pabaiiavoti ir
apgailestauti, kad bolševikinė 
santvarka laikosi taip tvirtai, 
kad net švenčia savo 40->ą ju
biliejų. Jie giedos “Bože Ga
lia chrani” ir kai kurie jų dar 
dėvės1 caristines uniformas...

Jie nebus, betgi, apleisti. 
Prie tų caro eks-karininkų 
prisiplakė nieko veikti netu
rinčios poniutės, kurios suda
rė specialų pa£elbinį komite
tą'. Faktinai tas komitetas ir 
pinigus paklojo tam baliui. 
Komiteto priešakyje sto\i mi
lijonierė Mrs. Angier Biddle- 
Duke. Ji sako, kad prisidedu 
prie šio “kilnaus užsimoji
mo”, kad parodyti pasauliui,

toli jis buvo, — ir 
jo sulauksime. Na, 

jau rugsėjis, čią ir mūsų pik
nikas jau už kampo.

Gavau laiškutį nuo gero 
draugo. Jis rašo:. Nurodyk 
mums kelią į .Aido pikniką. 
Atvažiuojame' $ęnki iš Con
necticut valstijos. O kur dau
giau, kaip su kitomis koloni
jomis? Aišku, jos irgi ruošia
si ir vežimus blizgina, ir ašis 
smaluoja, kad lengviau riedė
tų į mūsų Aido pikniką.

Dabar klausimas, kiek 
žmonių dalyvaus Aido pikni
ke. žinoma, bus visi mylintie
ji dainas, progresą ir meną.

Geri, malonūs žmonės atva
žiuos pasimatyti su chorie- 
čiais. Atvažiuos ir jaunimas. 
Galės linksmai pasišokti lietu
viškus suktinius ir polkutes.

Kaip sveika yra tyru oru 
pakvėpuoti, pasigėrėti žalu
mynais, atsisveikinti su gėlė
mis, 
Dar 
sime 
gaiš, 
mis,

Stensler. paruoš gražią dabinu 
programą, kaip kad ji visada 
prirengia.

Rugsėjo'15 d. yra reikšmin
ga ne tik choriečiams, bet ir 
gerbiamai publikai. Taigi, visi 
ruoškitės į šį gražų pikniką. 
Tie, kurie gerbiame darnas, 
gerbiame mūsų Aido Chorą, 
meną ir lietuvišką kultūrą, vi
są tai karštai paremsime at
silankymu į mūsų Aido pikni
ką.

Aido Choras kviečia jus vi
sus būti su aidiečiais rugsėjo 
15 d. Lauksime jūsų. Būkite 
Aido Choro svečiais ir viešnio
mis. Būkite nuolatiniais choro 
rėmėjais, kol sveiki, kol dar 
galite ir norite, kad choras gy
vuotų daug daug metų ir 
linksmintų visus. Piknike pa
sidžiaugsime gamtos grožybė
mis, gražiai užbaigsime vasa
rinį sezoną.

KELRODIS

SUSi- 
taipgi

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kamba

rys. Jaunas vyras nori kambario 
Marihattane, Brooklyne ar Queens 
apylinkėje. Prašome rašyti: A. 
Sutkus, 55-62 64th ,St., Maspeth, L. I.

su žalialapiais medžiais, 
nors vieną kartą pralei- 
keletą valandų su drau- 
su geraširdžiais žmone- 

su pažįstamais, gausime
naujų įspūdžių, naujų pažin
čių ir daug naujų minčių ir 
naujienų parsivešime ir jų il
gai nepamiršime. Prie to dar 
gausime malonios saulutės vi
taminų, o sveikatai tai bus 
labai naudinga.

Apie programą tiek yra, ži
noma, kad mokytoja Mildred

Automobiliais N o r t hern 
Boule vardu. Pervažiavus Lit
tle Neck, miestuką, kur kelias 
skirias į du, kelias į kairę bus 
(ir saina rodys) į Great Neck, 
N. Y. Tuo keliu privažiavus 
Middle Neck Road sukti kai
rėn, privažiavus Steamboat 
road vėl kairėn. Tai kelias 
per miestelio centrą. .

Nenorint kliūti centro, ga
lima imti pakraštinį kelią, ku
ris gaunamas vos įsukus į 
Great Necko kelią, kairėj. Tai 
tas, prie kurio saina rodo į 
Merchant Marine Academj\ 
I Steamboat Rd. sukti deši
nėn.

Busas išeis nuo Lituanica 
skvero lygiai 12 vai., rilio Li
berty Auditorijos — 12:30.

T

Aido Choro Metini
PIKNIKAS
Po ilgų vakacijų. Aido Choras stoja į veiklą. 

Darbą pradeda su pasilinksminimu. Jo metinis 
piknikas įvyks sekmadienį

Rugsėjo 1.5 September
Choro mokytoja Mildred Stensler ruošia 

puikių dainų programą. Apart geros progra
mos, piknike gros šauni orkestrą šokiams.

Pradžia 1-mą vai. dienos
Kviečiame visus atsilankyti, nes šis bus jau 

paskutinis pasilinksminimas parke šį sezoną.
RENGĖJAI

HELP WANTED MALE

HELP WANTED—FEMALE

MIRĖ
NAMŲ DARBiNINKfi

Guolis vietoje ar kitur 
Patyrusi. Su Paliudijimais.

Maža šeima. Gera alga.
N^. 8-4743.

(173-174)

vengti labai paprastu būdu: 
jei auto kompanijos nustotų 
bandyti pralenkti viena kitą 
gamindamos vis pajėginges- 
nius ir greitesnius automobi
lius.

Pažangus laikraštis “Na
tional Guardian” talpina sa
vo redaktoriaus Belfrage re
portažą iš Maskvos. Belfrage 
tarp kitko pasakoja, kad pas
kutiniu laiku Tarybų, Sąjun
goje buvo eilė streikų. Kai 
kuriuose fabrikuose, sako jis, 
įvyko trumpi protesto strei
kai, kai Molotovas ir kiti ta
po pašalinti iš atsakingų vie
tų. Streikuojantieji darbinin
kai sakę, kad jie pritaria 
Chruščiovo politikai, bet 
jiems nepatinka, kad Moloto
vas' ir jo draugai žymiai pa
niekinami.

Stasys Brusokas laidojamas 
šeštadienį

Rugsėjo 4 d. mirė Stasys 
Brusokas, gyvenęs 60 Dq- 
scher S., Brooklyne. Pašarvo
tas Šalinsko šermeninėje, 
Woohavene. Bus laidojamas 
rugsėjo' 7, šeštadienį.

Liūdesyje liko jo žmona, 
.sūnus, duktė, anūkai ir dau
gelis giminių ir draugų.

Jis jau kelis metus sirgo, 
turėjo keletą operacijų. Pa
galiau liga jį nugalėjo.

Velionis buvo visuomeninis 
veikėjas, dienraščio Laisvės, 
skaitytojas ir rėmėjas, LDS 
13 kp. prezidentas.

šioje liūdnoje valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuojau
ta Stasio1 šeimai.

Rendauninkas padegęs namą 
( S

Policija • areštavo Roscoe 
Thomas, kuris ' kaitinamas, 
kad jis padegęs narna, iš ku
rio savininkas reikalavęs jį 
išsikelti. Kiek pirmiau jis sa
vo žmoną grasinęs peiliu, jei
gu ji neduos jam pinigų. 
Gaisras padaręs anie $3,500 
nuostolių. Gaisro metu Tho- 
maso žmona ir keturi 
tame name radosi.

vaikai

Gyvenimas 
Lietuvoje
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

resorių ir specialių vamz
džių komplektą skiediniui 
į darbo vietą paduoti. Vi
sus stoties mechanizmus va
ro elektromotorai. Ją leng
vai gali pervežti ’ bet kuris 
automobilis. Skiedinio vam
zdžių veikimo spindulys — 
iki 80 metrų.

Tinkuojant sieną kilnoja
mos tinkavimo stoties na
šumas — 450-500 kvadrati
nių metrų per pamainą. 
Viena tokia mašina pakei
čia 12 prityrusių statybi
ninkų darbą.

REAL ESTATE

In beautiful Scarsdale. Ranches, 
colonials, split levels. Nauji namai, 
7 rūmai, 2 vonios. Dideli lotai. Ge
ros mokyklos. $35,000 ir aukščiau. 
Pracella. Senas namų budavotojas. 
Matykite stubą po adresu 580 Fort 
Hill Rd. WH. 6-5711.

TRUCKS!

(173-179)

Brockway, Wooden Tank Truck. 
Only (33,000 True Milaege) equipped 
with pump, new tires, new air 
brakes. In A-l mechanical condi
tion. Can be used for gas, milk, vin
egar, etc. $700 full price. REX 
VINEGAR CO., 828 Raymond Blvd., 
Newark, N. J. Market 3-4478.

(170-176)

For Sale. 1952 Mack Truck. 5 ton, 
16 ft. platform body, with lift gate. 
Trucks. Private owner. A-l con
dition. Will demonstrate to pro
spective buyer. Hyasinth 7-9670. 
B'klyn. (171-173)

KITCHEN
UTILITY WORKERS 

also 
DISH WASHERS

Work days or nights. Steady job, 
good conditions

HOWARD JOHNSON’S
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Farmingham, Mass.
Direct access to store from 

the Turnpike
(166-173)

* STALŲ VALYTOJAI
Daliai laiko ar pilnam laikui. 

Patyrimas reikalingas. Kreipkitės 
asmeniškai po 2:30 v. dieną, pas 
Marlene Rossbach.

RESTAURANT ON THE MT. 
Suffern, N. V.
SUffern 5-1500

(173-175)

PATARNAUTOJOS
Daliai laiko ir pilnam laikui. Pa

tyrimas reikalingas. Kreipkitės as
meniškai po 2:30 v. dieną prie Mar
lene Rossbach.

RESTAURANT ON THE MT. 
Suffern, N. Y.

. SUffern 5-1500.
(173-175)

MALE and FEMALE

FOUNTAIN CLERKS

To replace summer employees 
returning to school

Day or evening hours 
Full or part time

Meals, uniforms furnished. Tips.

HOWARD JOHNSON’S
Massachusetts Turnpike, West Side, , 
Farmingham, Mass., direct access 

to store from Turnpike.
(166-173)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Ga<s Station. Property, good loca
tion and opportunity, Brooklyn^ 1
Other interests. See it at: 4202
Glenwood Rd., or phone GE. 4-4062.

(173-175)

Baras - Likeriai. Privažiavimas. 
Kepintas valgis. Specialistai visokiu 
marių valgių. Pirmos rūšies Cock
tail rūmas. Skersai puikaus parko. 
Maudymasis ir plaukimas. Aht vieš
kelio. Roxy R. Santoro. GI.2-1090.

(173-179)

Patarnavimo Stotis. Pilnai įrengta. 
Du šuliniai. Puiki proga. Privatiškas 
saviriinkas parduoda, turi kitus už
siėmimus. Gyva apylinkė. Geras biz
nis. BA. 8-2693.

(173-174)

G as Station. Fine corner location. 
Tow truck, .stock and so forth. 
Private owner. Well established. 
Good for partners. 14,000 gallons 
per month. No tie in insurance. 
NI. 5-5054. AP. 7-9689.

(173-175)

BOATS

Owens. 26 foot 1951 cabin cruiser. 
10 foot, 11 inch beam, sleeps 4, 
loomy cabin, used very little. Pri
vate owrier sacrificing at $3,500. 
Many years of pleasure here for 
you. BR. 5-5687.

(173-179)

Verity Sklff-28 footer. Equipped 
with Chrysler Crown Engine 
(1952). Sleeps 4, toilet, galley, earn*, 
be inspected in Freeport, L. I., this' 
week. Private party sacrificing ar 
$1,800. HAnover 2-7300, Ext. 46& 
Evenings ULster 2-0723. B'klyn.

(172-176) V

MISC. ADS

2-TD-18 caterp. t 2Buldozers.
Ford trucks, flat 6 & 10 wheels.
1 Irit. dump, 2 cement trucks. 4*4 
& 5% yards; I P&H Truck Crane. 
All A-l cond. Forced to sell.

LA. 5-0218. L. I.

(170-176)

North West Model 3, 3/4 yard 
Crawler Crane, with 40 ft. boom, 
with reconditioned Wisconsin gas
oline engine. 20” Crawler and new

Bucket. A-l condition. Sacrifice.1*)
FAirbanks 4-1849. Bronx, N. Y.

(172-78.
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