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Septyni prieš vieną.
Dar nepasimokė.
Naudinga “parė”.
“Dievų miškas”.
Talentas, gabumai ir rasės.
Ragina rašyti.

Rašo A. Bimba

įstatymas reikalauja, kad 
politinės partijos suteiktų At
stovų butui informacijas apie 
savo rinkimines išlaidas ir įp
laukas.

Su rugsėjo 1 d. padėtis bu
vo tokia: republikonai turėjo 
įplaukų $7,370,000, o demo
kratai tiktai $1,105,000. Skir
tumas labai didelis.

Vakarinėje Vokietijoje bu
vęs pravestas tarpe žmonių 
apklausinėjimas. Pasirodo, 
kad dar ir šiandien 12 procen
tu vok iečių tebesitiki ir tebe
laukia naujo Hitlerio.

Didžiausias pavojus yra ta
me, kad šitie dvylika procen
tų užima svarbiausias vietas 
valdžioje ir ginkluotose jė
gose. Jų įtaka labai stambi.

Šį sekmadienį Kultūrinia
me Centre turėsime gražią ir 
įdomią “parę”. Tai bus pa
gerbimas visiems labai gerai 
žinomų ir pažįstamų veiklių' 
pažangiečių Onos ir Prano 
Reinhardtų.

Reikia visiems dalyvauti.

Lietuvoje gražiai pagerb
tas Balys Sruoga, miręs prieš 
keletą metų. Jo vardu pava
dinta buvusi šv. Jono gatvė 
Vilniuje ir išleista jo parašy
ta** knyga “Dievų miškas”. 
Knyga susideda iš Sruogos 
baisių išgyvenimų ir patyrimų 
hitlerinės Vokietijos koncent
racijos stovykloje.

Man lankantis Lietuvoje, 
Sruoga davė šios knygos ran
kraštį pasiskaityti. Visą per
skaičiau nepadėjęs iš rankų.

Kol kas šios knygos Ameri
koje dar nesame gavę. Kai 
gausime, man bus įdomu dar 
kartą ją perskaityti.

Tada Sruoga man sakė, kad 
jis ruošiasi dar daug ką savo 
knygoje taisyti. Ji buvus pa
rašyta labai greitomis be di
desnio įsigilinimo į knygoje 
mešiamus vaizdus ir vaizduo
jamus žmones.

Begėdžių yra ir mokslinin
kų. Tokiu pasirodė Dr. Frank 

►C. J. McGurk, Villanova uni
versiteto profesoriaus asisten
tas. Jis viešai pareiškė, kad, 
jo supratimu, negrai negali 
susilyginti savo gabumais su 
baltaisiais. Gamta esanti juos 
“nuskriaudusi”.

Dr. McGurk sapaliojimai ir 
negrų rasės išniekinimas, su
prantama, labai patiko pieti
niams rasistams.

Dabar Columbijos universi
teto profesorius D r. Otto Kli- 
neberg išleido pareiškimą de
šimties žymiausių mokslinin
kų. šitie mokslininkai nuro
do, kad toje McGurko ir kitų 
panašių rasistų filosofijoje nė
ra nė krislelio tiesos. Davus 
vienodas progas ir galimybes, 
juodieji ir baltieji žmonės pa
sirodys lygiais talentu ir ga
bumais. Viena žmonių rasė 
iš prigimties nėra nei gabesnė,

Pasitarimai Suezo reikalu 
dabar perkelti i Paryžių; 
esama vilties susitarimui

Paryžius. — Po to, kaip 
Vakarams nepasisekė pa
naudot Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybą kaip in
strumentą prieš Egiptą 
(tarybinis veto s tą žingsnį 
sulaikė), dabar pasitarimai 
vedami Paryžiuje. Atrodo, 
kad francūzai - britai da
bar žymiai nuolaidesni ir 
susitarimui yra daugiau 
vilties.

Pirmiausia Francūzijos 
užsienio reikalų ministras 
tarėsi su tarybiniu minist
ru Šepilovu. Paskui Pary
žiun atvyko ir Britanijos 
ministras Lloydas. Sakoma, 
kad britai ir francūzai jau 
yra susitaikę su mintimi, 
kad taip vadinama “Varto
tojų sąjunga” negalės ka
nalo valdyti.

Reikalauji Kairo plano
Lloydas ir Pineau paskui 

laikė pasitarimus ir išleido 
atsikreipimą į Egiptą. Jie 
reikalauja iš Egipto, kad 
Kairas paskelbtų savo pla
ną. Iš Kairo ateina žinios, 
kad egiptiečiai nesiskubina 
sugalvoti kokius nors nau
jus planus. Vienas Nasse-

Jeruzale. — Izraelio 
spauda vienu balsu reiškia 
pasitenkinimą Mikojano 
pareiškimu, kad Izraelis tu
ri turėti teisę, kaip visi kiti 
kraštai, naudoti ’Suezo ka
nalą.

nei prakilnesnė už kitą rasę.
Mokslininkai, kurie išgalvo

ja kokius ten specialius gam
tinius rasinius skirtumus, yra 
arba apgavikai, arba ignoran- 
tai.

Kiekvienas esate skaitę kle
rikalų, menševikų ir smetoni- 
ninkų spaudoje, arba girdėję 
iš tos spaudos pasekėjų lūpų, 
jog Tarybų Lietuvos valdžia 
draudžianti Lietuvos žmonėms 
susirašinėti su užsienyje gyve
nančiais lietuviais, o ypač" sir 
JungtWese Valstijose gyve
nančiais lietuviais. ' Bet tai 
melas, tai piktas melas.

Štai mano rankose Vilniuje 
išeinančio dienraščio “Tiesos” 
rugsėjo' 5 dienos laida. Joje 
telpa redakcinis straipsnis “Į 
Tėvynę”. Tai atsikreipimas į 
Lietuvos žmones, tai paragi
nimas jiems. Paskutinis para
grafas skamba sekamai:

“Rašykite, draugai, savo 
artimiesiems ir pažįstamiems 
apie gyvenimą Tarybų Lietu
voje. Tegu jie sužino teisybę, 
tegu jie sužino, kaip mes gy
vename, kokius laimėjimus 
jau esame pasiekę ir kokios 
didingos perspektyvos atsive
ria mūsų respublikos darbo 
žmonėms. Tad padėkime tau- 

I tiečiams sužinoti teisybę apie 
Tėvynę ir kuo greičiau grįžti 
į gimtąjį kraštą — Lietuvą, 
pas savo artimuosius!” 

rio asistentas taip išsireiš
kė spaudai:

“Kam čia reikia naujų 
planų, jeigu Suezas puikiai 
tvarkomas po mūsų admi
nistracija?”

Vienok, Egiptas vis vien 
dar pasirengęs derėtis. Se
kančia savaitę pasitarimai 
bus perkelti į Suezą.

Orlaivis turėjo nusileisti 
vandenyne, bet 31 keleivis 
išgelbėtas, jau vyksta namo

San Francisco. — 31 ke
leivis ir įgulos nariai laivu 
dabar plaukia link San 
Francisco, tuo tarpu, kai 
jų orlaivis, sulaužytas per
pus, dabar guli vandenyno 
dugne tarp Hawaii ir San 
Francisco.

Tas orlaivis, Pan-Ame
rican didelis stratokruzeris, 
skrido iš Honolulu link San 
Francisco, kuomet du moto
rai nustojo veikę. Likus tik 
su dviem motorais, kapito
nas Ogg nutarė, kad ne
galima bus skristi iki San 
Francisco, ir jis pradėjo 
sukinėtis virš laivyno bu
dinčio laivo, kuris radosi 
toje zonoje.

Kadangi buvo naktis ir 
tamsoje atrodė pavojinga 
nusileisti vandenin, tai or
laivis per kokias penkias 
valandas sukinėjosi ore, iki 
išaušo. Tuo tarpu laivas 
nusileido gelbėjimo valtis. 
Kuomet aušra atėjo, kapi
tonas Ogg nusileido su or
laiviu ant banguojančio 
vandenyno. Bangos orlaivį 
tuojau sulaužė perpus, bet 
keleiviai, prisirengę su gel
bėjimosi žaketais, plūdu
riavo vandenyje ' ir nenu
kentėjo.

Po kokio pusvalandžio 
laivas Pontchertrain radiju 
pranešė, kad visi keleiviai 
ir įgulos nariai išgelbėti. 
Keleivių tarpe radosi ir 
moterų bei trys vaikai.

Pan-American sako, kad 
jeigu ne kapitono Ogg’o pa
tyrimas ir drąsa, tų kelei
vių dabar nebūtų gyvųjų 
tarpe.

Jakarta. — Apie 20,000 
žmonių su premjeru Sast- 
roamidjojo priešakyje su
sirinko į aerodromą, kad 
sutikti iš Tarybų Sąjungos 

’ir Kinijos grįžtantį prezi
dentą Sukamo. Sukamo 
sakė, kad nors Indonezija 
nesutinka visais klausimais 
su socialistiniais kraštais, 
vienu klausimu jie su jais 
laikosi solidaringai: pasau
linės taikos išlaikymo ir 
kolonializmo pabaigimo.

Jugoslavija atmeta Eisenhowerio 
teigimą, kad jti nepriklausomybei 
gresia pavojus, iš Sovietų puses

Atominiai mokslininkai už
Stevensono siūlymą baigti 
vandenilio bombų bandymus

Belgradas. — Jugoslavi
jos užsienio reikalų minis
terijos aukštas pareigūnas 
padarė pareiškimą užsie
nio, spaudai. Tame pareiš
kime jugoslavai išreiškia 
savo pasitenkinimą faktu, 
kad Amerika tęs ekonomi
nės pagalbos davimą Jugo
slavijai, bet jie atmeta Ei
senhowerio teigimą apie 
pavojų iš Tarybų Sąjungos 
pusės.

Kaip žinia, prez. Eisen- 
howeris pareiškė, kad So
vietai dar turi visokių už-, 
mojų prieš Jugoslavijos ne
priklausomybę. Jis. pridėjo, 
kad patys jugoslavai gal 
nepakankamai supranta tą 
pavojų ir permažai prieš jį

Darbo unijų 
. kovos, lauke

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas George 
Meany sako, kad Naciona- 
lis fabrikantų susivieniji
mas (NAM:) naudoja hitle
riškus melus, bandydamas 
paveikti valdžią drausti 
unijoms daryti politines pi
nigines kontribucijas.

Washingtonas. — Nebra- 
skos AFL ir CIO organiza
cijos susiliejo į vieną. Tai 
jau 16-oje valstijų vietinės 
AFL ir CIO organizacijos 
susiliejo.,

Richiniond/ Va. — Abi e- 
lektristų unijos, UE ir 
IUE,- sako, kad General 
Electrib planuoja perkelti 
visus savo fabrikus į pieti
nes valstijas, kad “pabėgti 
nuo unijų”.

Kelios svarbios pakaitos 
Vakarij vokiečių kabinete

Bonna. — Adenauerio ka
binete Vakarų Vokietijoje 
pravestos kelios svarbios 
pakaitos. Pati valdžia skel
bia, kad pakaitos nereiškia, 
jog kas nors pasikeičia ša
lies politikoje, bet- spauda 
teigia, kad yra kaip tik at
virkščiai, kad pakaitos gan 
feikšmingos. s

.Ypatingai reikšmingu 
faktu skaitomas karo rei
kalų ministro Blanko pasi
traukimas ir naujo minis
tro, Franco Jozefo Strau
so, . paskyrimas jo vieton. 
Yra gerai žinoma, kad 
Blankas stojo už kuo grei
tesnį ginklavimąsi, tuo tar
pu, kai Strausas sako, kad 
nereikia skubintis.

Pravestos pakaitos ir ke
liose kitose ministerijose.

ORAS NEW YORKE
Lietūs iš ryto, giedra po 

piet ir vakarei

veikia.
1 Jugoslavai' dabar atmeta 
tą teigimą. Jie taipgi atro
do nelabai susijaudinę dėl 
fakto, kad Eisenhoweris 
nutarė, jog reikia nutrauk
ti ginklų siuntinėjimą Ju
goslavijai. Du įtakingiau- 
sieji Belgrado laikraščiai, 
“Borbo” ir “Politika”, tik 
labai trumpai paminėjo Ei
senhowerio nutarimą. Laik
raštis “Večerni Novosti” 
plačiau rašė apie tai, bet 
atrodo, kad jugoslavai jau 
iš anksto žinojo, kad ne
gaus daugiau karinės pa
galbos iš Vakarų, o kaslink 
ekonominės pagalbos, jie 
jos gauna dabar daugiau iš 
Rytų, negu iš Amerikos.,

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Teisin
gumo departmentas nea
peliavo profesoriaus La- 
monto bylos. Ši savaitė bu
vo paskutinė, kuomet de
partmentas galėjo apeliuo
ti į. Aukščiausią teismą 
prieš Lamonto išteisinimą, 
bet to nepadarė.

Battle Creek, Mich. — 
Stevensonas čia sakė, kad 
Eisenhowerio administra
cijos visi žingsniai yra tai
komi turčiu'naudai. Kiek
vienas svarbesnis ’ admini
stracijos aktas sukelia, sa
kė Stevensonas, “džiaugs
mą Wallstryte, liūdesį 
Mainstryte...”

Amanas. — Jordanas sa
ko, kad skaitlingos Izraelio 
jėgos sukoncentruotos pa
sienyje..'____ ♦_____

15 francūzų kareivių krito 
mūšiuose Alžyre -Tunisijoje

Tunisas. — Kovos tarp 
francūzų karių ir Alžyro 
nacionalistų persimetė ir 
Tuųisijos teritorijom Smar
kiuose mūšiuose, kurie vy
ko ■ pasienyje, 'Vyriausiai 
Tunisijos teritorijoje, krito 
15 francūzų ir 3 arabai.

Tunisija dabar yra ne
priklausomas kraštas, bet' 
francūzai ten dar laiko ka
rines pajėgas. Kai kurie 
.Tunisijos nacionalistai ne
sutinka su premjeru Bour- 
guiba, kuris bendradar
biauja su francūzais, ir 
reikalaudami pilnos nepri
klausomybės, jie kovoja 
prieš francūzus partizaniš
ku keliu.

Praga. — Čekoslovakija 
įsakė Amerikos ambasados 
raštininkei Vera Margaret 
Osšo apleisti šalį. Ji buvo 
sugauta keliaujant kaip če
kė su falsifikuotais čekiš
kais dokumentais. ,

Chicago. — Adlai Steven- 
sono pasiūlymas, kad Ame
rika pradėtų darbuotis už 
vandenilinių (hidrogeninių) 
bombų sprogdinimų sulai
kymą, jo pažadas, kad, 
jeigu. bus išrinktas prezi
dentu, jis tartųsi su Tary
bų Sąjunga dėl tų ginklų 
uždraudimo, iššaukė platų 
atgarsį šalyje. Visa eilė

Kalbama apie sovietinių 
karininkų ištraukimą iš 
Lenkijos karinių pajėgų

Varšuva. — Čia vis dau
giau kalbama apie tai, kad 
Lenkijos PPR (Darbininkų 
partijos) ir valdžios vadai 
prašys Tarybų Sąjungos, 
kad ji iššauktų savo kari
ninkus iš Lenkijos ąrmijos. 
Yra žinoma, kad nemažas 
skaičius tarybinių kari- 
hinkų darbuojasi kaip pa
tarėjai ekspertai lenkų ka
rinėse pajėgose. Kai kurie 
tų karininkų priklauso prie 
oficialių misijų ir dėvi ta
rybines uniformas, bet yra 
ir daug tarybinių karinin
kų, kurie “paskolinti” len
kų armijai ir jie dėvi len
kiškas uniformas.

PPR vadai dabar laikosi 
nuomonės, kad lenkai patys 
jau gali tvarkyti savo kari
nes pajėgas ir tarybiniai 
karininkai galėtų vykti na
mo. Sakoma, kad tokios 
nuomonės laikosi premjeras 
Cyrankevičius' ir parti
jos sekretorius Ochabas, bet 
apgynos ministras marša
las Rokosovskis mano, kad 
tarybiniai karininkai turė
tų likti. Pats Rokosovskis 
yra buvęs tarybinis marša
las. Bet, kaip Lenkijoje gi
męs lenkas, jis po karo grį
žo namo ir tapo Lenkijos 
piliečiu ir Lenkijos karinių 
pajėgų vadu.

Italijos komunistai apie 
santvarką, kuri vyrauja 
Jugoslavijos fabrikuose
, Belgradas. — Italijos Ko
munistų partijos delegacija 
baigė apie savaitės ilgio vi
zitą Jugoslavijoje. Dele
gacijos priešakyje stovėjo 
partijos vice - pirmininkas 
Luigi Longo, buvęs karo 
meto partizanų vadas.

Delegacija išleido pa
reiškimą, kuriame sako, 
kad tarp Italijos K. P. ir 
Jugoslavijos Komunistų ly
gos dabar vyrauja' (iraugiš- 
ki ryšiai. Tokio pareiškimo 
laukta ir jis nieko nenuste
bino. Bet bent kiek nustebi
no stebėtojus italų komu
nistų pareiškimas apie san
tvarką Jugoslavijos fabri
kuose. Kaip žinia, Jugosla- 

atominių mokslininkų pil
nai pritaria Stevensonui. 
Atgarsis plačioje visuome
nėje yra toks, kad republi
konai labai susirūpinę. Ei
senhoweris savo kalbose 
Los Angelese ir. Seattle, 
Nixonas savo kalboje Buf
falo mieste New Yorke ir 
Republikonų partijos naci
onalinis pirmininkas Leo
nardas Hali savo štabe 
Washingtone šaukia, kad 
Stevensono pareiškimas 
“neatsakomingas,” kad jis 
“žaidžia su mūsų šalies sau
gumu.”

Bet visi pripažįsta, kad 
Stevensono stovis prieš, 
vandenilinius bandymus žy 
miai sustiprino Stevenso- 
no pajėgas. New Yorko 
“Times” bendradarbis Har
rison E. Salisbury sako, 
kad negali būti abejonės, 
jog Stevensonas dabar mu
ša į tašką, kuris skaudus 
republikonams, kad jis da
bar palietė klausimą, ku- 
riuom didi Amerikos žmo
nių dauguma jam pritaria.

Mokslininkai pasisako
Atominis mokslininkas 

profesorius Ralph E. Lapp 
sakė, kad jis aploduoja Ste- 
vensono pareiškimą. Jis 
pridėjo, kad neužtenka už
drausti atominiai-vandenili- 
nius ginklus, bet reikia už
drausti ir inter-kontinenti- 
nius raketinius ginklus, ku
riuos greitu laiku abi pusi 
bus išdirbusios.

Panašiai pasisakė profe
sorius Henry de Wolfe 
Smyth, Princetono univer
siteto atominis ekspertas. 
Jis sakė, kad su Stevenso- 
nu sutinka visi mokslinin
kai, kurie žino, kokius pa
vojus žmonių sveikatai ne
ša atominiai - vandenilinių 
ginklų bandym'ai.

Tuzinai kitų įžymių moks
lininkų tuoj po jo kalbos 
telegrafavo Stevenso n u i, 
sveikindami jo nusistaty
mą. £

Hawick, Škotija. — Vie
tinės audyklos darbininkas 
numezgė megztinuką akto
rei Marilyn Monroe ir jai 
pasiuntė kaip dovaną. Apie 
900 darbininkų pasirašė po 
laišku, kuris jai pasiųstas 
su dovana. Laiške sakoma, 
kad megztinukas numegz
tas specialiai ir jai -tiks 
“ant paskutinio milimetro.” 

vijoje fabrikus tvtrko ne 
pramonės ministerijos, 
kaip kituose socialistiniuo
se kraštuose, o vietinės 
darbininkų tarybos.

Italijos komunistų dele
gacija išsireiškė,, kad ta 
santvarka yra “geriausia 
ir demokratingiausia, ko
kią jiems teko matyti”.
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GINA VAGIUS?
LAISVĖJE DVIEM ATVEJAIS buvo komentuotas 

laiškas, rašytas kažkieno iš Lietuvos—rašytas montre- 
ališkiam J. Kardeliui. Tame laiške pasididžiuojančiai 
buvo pasakyta: “sukame ir vagiame, kur tik galime! Ir 
suksime ir voksime.”

Mūsų laikraštis tą sukčių ir vagį smerkė. Mes 
smerkiame visus sukčius ir vagius, nežiūrint, kur jie 
pasirodytų: socialistinėje šalyje ar kapitalistinėje. ,

J. Kardelio sėbrą stojo ginti P. Grigaitis Naujieno
se. Jis suranda, kad ne J. Kardelio sėbras vagia ir su
ka, bet “bolševikai ir tie parazitai, kuriuos bolševikai 
užrioglino žmonėms ant sprando” (N-nos spal. 15 d.).

Iš tikrųjų kiekvienam yra žinoma, jog tariamieji 
bolševikai padėjo Lietuvos liaudžiai pasiimti ir valdyti 
tai, kas jai priklauso: bankus, dvarus, fabrikus ir kitus 
liaudies sukauptus turtus.

P. Grigaitis netgi primena, būk fašizmo laikais “sve
timų valstybių pasiuntiniai vadindavo Lietuvą “Mažąja 
Amerika,” o šiandien jos taip niekas nevadina. Kokia 
tragedija! •»

Well, būtų bergždžias dalbas dėl viso to eiti su P. 
Grigaičiu į ginčus. Mes tai čia tik primename, kokie 
tie “vaduotojai” yra išsigimėliai, kaip jie atsiskyrė su 
bent kokiu dorovės dėsniu, priimtu ir ginamu visame 
civilizuotame pasaulyje.

/ Atsiminkime, tas pats P. Grigaitis buvo ir dar vis 
tebėra toje pačioje kompanijoje, kurį skatino savo sė
brus Lietuvoje žudyti nekaltus Lietuvos piliečius, degin
ti jų namus, nuodinti jų gyvulius. To pasėkoje buvo 
nužudytas ne vienas žmogus, buvo sudeginta ne viena 
sodyba. Tai buvo vis darbas tų, kurie paklausė “va
duotojų” žodžio.

Banditai buvo išnaikinti, bet ne visi. Tai aiškiau
siai matome iš pačios Lietuvos spaudos.' Šen ir ten dar 
vis atsiranda tokių, kaip tas autorius laiško, rašytų J. 
Kardeliui: Suka ir vagia; vagia ir net papildo žmogžu
dystę ! ’

ANDAI LIETUVOJ tragiškai žuvo profesorius Juo
zas Žemaitis su žmona Palmira; J. Žemaitis buvo tau
rus, žymus švietėjas ir mokslininkas.

Komentuodami tą žinią, mes galvojome, kas gi jį 
būtų nužudę! Dabar tai paaiŠki. štai Brooklyno “Dar
bininke” telpa žinelė:

“Liepos 29 Lietuvoje žuvo prof. Juozas Žemaitis ir 
jo žmona Palmira. Iki šiol nebuvo žinomos jų žhvimo 
aplinkybės. Dabar ‘Sovietskaja Litva’ rugsėjo 23 d. pa
skelbė, kad juos nužudė Henrikas Šarkanas....

“Pastebėjęs, kad profesorius turi 4,200 rublių pini
gais ir valstybės trijų procentų paskolų obligaciją, 2,100 
rublių vertės, nutarė apiplėšti. Pirmiausia plaktuku 
užmušė žmoną Palmirą. Vėliau grįžo ir pats profeso
rius, kurį tuo pačiu plaktutu taip pat užmušė. Norė
damas užtrinti nusikaltimo pėdsakus, apipylė žibalu ir 
namą padegė. Teismas Henriką Šarkaną! nuteisė su
šaudyti.” (“Darb.” š. m. spal. 16 d.)

Matote, kas darosi! Matote, ką mes smerkiame,-o 
ką “vaduotojai” gina!

LIETUVOS SPAUDA veda smarkią kovą prieš to
kius, kaip tas, kuris rašė J. Kardeliui laišką, pasididžiuo
damas, jog jis vagia ir suka.

Rugsėjo mėm 27 d. Vilniaus “Tiesoje” yra tokia 
žinia:

“Popiečiu vėjas trumpam išsklaidė debesis, bet Vin
gio parkas atrodė visiškai tuščias. Marija V., Irena K. 
Įr Marija N., eidamos į už miesto esantį Šaltūnų kaimą, 
prie centrinio įėjimo į parką pastebėjo kioske kažką 
perkantį žmogų ir tuoj jį vėl užmiršo.

“Nepažįstamasis jas pasekė. Slapstydamasis ūž me
džių, jis aplenkė ratą ir užėjo moterims už akių.

“Užpuolikas iš vienos atėmė miėste nusipirktus 
batus, kitai nuo rankos nusegė laikrodį. Iškratęs ki
šenes, rado 50 rublių ir tuos pasisavino.

“—Mažako , —- pasakė grobikas, įsitikinęs, kad vis
ką vertingesnio atėmė. — Keliaukite nesižvalgydamos. 
Jeigu mėginsite pranešti milicijai, geruoju jums nesi
baigs.” • ,

“Į kurią pusę patraukė grobikas, sunku buvo numa
nyti. Bet įstrigo į atmintį tai, kad jis buvo vidutinio 
ūgio, kresnas, apie 30 metų amžiaus. Vilkėjo mėlynu 
lietpalčiu, rudomis su juostelėmis kelnėmis, apsiavęs ru
dos spalvos batais. ;

“Tai iš jų ir sužinojo Vilniaus III milicijos skyriaus 
budintysis.”

Ten pat telpa ir daugiau žinių apie užpuolimus ir 
^apiplėšimus. '

Aišku, jog tas, kuris tas moteriškes apiplėšė, bus 
< suimtas ir atitinkamai nubaustas.

Bet ką visa tai parodo?
|į. Tai .parodo, , jog.±uržuii^ės^ap.tvaiLQs..liJąLČiavtin-.

/

KAS KA RAŠO IR SAKO
NEBEGALI 
NEBEPRIPAžINTI 
NĖ LIETUVOS
PRIEŠAI

Chicagos kunigų Draugas 
(spalio 9 d.) atspausdino il
goką ko’respondenijąciją iš 
Vokietijos. Ji susidedanti 
iš pasakojimų žmonių, ku
rie neseniai pasiekė Vokie
tiją iš Klaipėdos ir kitų 
Lietuvos kampų. Iš kores
pondencijos matome, jog ir 
atkakliausi Lietuvos priešai 
nebegali paneigti didžiulius 
Lietuvos la.im ėj i m u s, pa
siektus medicinos ir sveika
tingumo dirvoje. Žemiau 
paduodame kiek platesnę iš 
tos korespon d e n c i j o s iš- į 
trauką tais reikalais. Kai-1 
bant apie Kauno universi
teto klinimas, skaitome:

“Dabar klinikose yra? ‘res
publikinė Kauno klinikinė 
ligoninė.’ Klinikų direkto
rius yra vyr. gyd. P. Mažy
lis. Ligoninė turi daugiau 
kaip 50 hektarų pagalbinį 
ūkį, kuris kasmet plečia
mas, ir 10 hektarų vaisme
džiu sodą 
tyve dirba apie pusantro 
tūkstančio žmonių, tarp jų 
yra 200 gydytojų ir apie 
600 medicinos seserų, aku
šeriu, vidurinio medicinos 
personalo. Rugsėjo mėne
sį klinikose buvo įregistruo
ta daugiau kaip 1,200 ligo
nių, kuriems kasdien tei
kiamas ambulatorinis gydyr 
*mas. Klinikose yra 27 sky
riai. Du specialūs skyriai, 
būtent —’ neurochirurginis 
ir krūtinės ląstos chirurgi
jos, yra vieninteliai Lietu
voje, kurie aptarnauja visą 
respubliką.- Ypač išgarsė
jęs yra gydytojas J. Jocius 
ir chirurgas A. Stropus.' 
Gyd. Jocius jau seniai yra 
domėjęsis hipotermijos pri
taikymu praktikos reika
lams. Hipotermija — tai 
laipsniškas ligonio atšaldy- 
mas prieš operaciją. Gyd. 
Jocius, išsamiai išstudija
vęs prancūzų medikų ir 
dviejų leningradiečių pro
fesorių metodus, šiais me
tais pats pirmasis iš- Pa
baltijo kraštų chirurgų pra
dėjo naudoti hipotermiją 
atliekant sudėtingas krūti
nės ląstos operacijas. Gyd. 
J. Jocius yra jau. padaręs 
per 100 operacijų, tarp jų— 
ir kelias širdies operacijas. 
Klinikose, specialistų pri
žiūrimi, atlieka praktiką 
Medicinos instituto studen
tai, medicinos seserų, taip 
pat akušerių mokyklos mo
kinės ir visa eilė gydytojų.
Numato atidaryti klinikinę 

ligoninę nuo reumato
“Eksperimentinės medici

nos instituto direktorius 
yra buv. sveikatos apsau- 

| gos komisaras prof. V. Gir
dzijauskas. Dabar institu
tas nori paimti tirti, kaip 
pagrindinę Instituto moks
linio darbo1' problefną/ reur 
matinius' susirgimus. Pro
jektuojama viename iŠ Lie
tuvos kurortų įsteigti insti
tuto poskyrį, kuris atsidė
jęs studijuotų reumatą. Nu
matoma atidaryti taip pat' 
♦specialią sanatoriją 
nikinę ligoninę nuo reuma
to. Gydyti, bolševikiniais 
terminais tariant, ‘į lemia
mąją kovą su reumatu ak-, 
tyviai įjungiami’ prof. V. 
Lašas, prof. J. Kairiūkštis 
ir kt.

“Ir Lietuvoje gydymui 
sėkmingai panaudojami' ra
dijo aktyvieji izotopai. Der-

Klinikų kolek-c

matologijos institute, >prof. 
B. Sideravičiui vadovau
jant, pradėta sėkmingai gy
dyti sunkios formos grybe- 
linėmis dedervinėmis ser
gamieji. Skelbiama, kad li
goniai, kurie anksčiau buvo 
laikomi sunkiai išgydomais, 
po pusantro mėnesio šviti
nimo “buvo išrašyti iš .kli
nikos sveiki, be sirgimo žy
mių. Praktiškai esą taip 
pat išspręsta, kaip neskaus
mingai pašalinti raudonas 
kraujo indų dėmes veide. 
Šiuo metu institute ruošia
mas dar efektyvesnis būdas 
odos ligomis gydyti, pritai
kant prohcp izotopus, 
rių radijo aktyvumas

14 kartus patvaresnis 
fosforo izotopų.

“Bolševikai skelbia, 
Vilniaus onkologijos 
panseryje ‘pirmą kartą Lie
tuvoje piktybiniai navikai 
praktišaki gydomi dideliais 
kiekiais radijo aktyvių ko
balto izotopų.’ Pastatytas 
naujas teleradijinės terapi
jos aparatas, kuriuo ir gy
domi piktybiniai navikai. 
Telekobalto aparatai įren
giami stambiausiuose Kau
no, Šiaulių ir Klaipėdos on
kologijos ■ dispanseriuose.

“Bolševikai giriasi, kad 
vad. ‘kobalto patranka’ da-* 
vė puikių gydymo rezulta
tų. Kaune, Klaipėdoje, Vil
niuje pastatyti radio-akty- 
viniai kobalto įrengimai ir 
esančios įrengtos ‘radiolo
ginės laboratorijos,’ įgali
nančios sėkmingiau kovoti 
su vėžiu.

“Kauno mėsos kombinato 
organinių medicininių pre
paratų fabrike pradėtas 
masiškai gaminti tam ti
kras medicininis preparatas 
prieš hipertoniją. Jis grei
tai normalizuojąs kraujo 
spaudimą ir pašalinąs krau
jo indų spazmus. Naują 
gamybos metodą paruošė 
inž. Pr. Guzėvičius.

“Atvykusieji papasakojo 
taip pat apie tbc dispansa- 
rio vedėją gyd. Žakovičai- 
tę, dr. Vladą Kairiūkštį, dr. 
A. Matulevičių, marijam- 
poliškį gydytoją Insodą 
ir visą eilę kitų. Kai ku
rie iš jų turi išsiėmę vad. 
‘vakarinį patentą.’ Apskri
tai, gydytojai gyvena pa
kenčiamai. Net ir mokslus 
einąs jaunimas dabar sten
giasi daugiausia savo busi
mąja . profesija pasirinkti, 
žinoma, kiek tat nuo jų ar
ba nuo tėvų priklauso, me
dicina ar technikos moks
lus.” “

ku-
yra 

už

kad 
dis-

Senas Vincas

Pražilusių plaukų kuokštelis
(Apsakymėlis)

Iš nediduko miestelio cent-į skersai lovą, graudžiai 
ro tysojo nauja, asfeltu išlie
ta gatvė. Abipusi gatvės, va
saros žaliais rūbais pasipuo- 
šiusių driekėsi jau paaugėju
sių medelių ’linijos.

Tarp eilės vienaaukščių, tam 
tikrame atstume nuo vienas 
kito pritupdytų naujų name
lių, tarsi pasididžiuodamas, 
balta maliava numaliavotas, 
senoviško stiliaus stovėjo ir 
Jurgaičių dviaukštis namelis.

Jurgaičių sūnus ir viena 
duktė jau. buvo vedę, gyveno 
nuosavuose nameliuose ir au- 
klėjosi šeimas. Tik pati jau
niausioji, Aldona Jurgaitytė, 
nors1 jau ir buvo įšokusi į ke
tvirtą dėšimtmetį, bet dar vis 
neišširinko sau vaikino. O 
priežastis to neišsirinkimo, tai 
jos gražumas!

Ir iš tikrųjų, ją gamta bu
vo apdovanojusi kitoms mer
ginoms net pavydėtinu gražu
mu. Anot to posakio, — da
vusi ir dribtelėjusi. Mergina 
buvo, anot žemaitės, — kaip 
iš pieno plaukusi. Jos ne tik 
atletiškai nuaugusi figūra, bet 
ir tamsiai mėlynų, plačių 
akių žvilgsniai, malonumu 
dvelkianti šypsena bei rimtas 
poelgis, tarsi magnitas trau
kė bile jaunuolį į jos draugys-

apsi-

pats

kli-

Waterbury, Conn.
VESTUVĖS

Buvo labai iškilmingos ves
tuvės Waterbury - rugs. 22 d. 
Apsivedė Laisvės skaitytojų 
Adomo ir Marcelės Zulpų sū
nus, Jonas Zulpa, atlikęs tar
nybą Jungt. Valstijų marinuo
se. ; .

i Jis vedė Joan Ann Jokūbai
tis, dukterį draugų Jokūbai
čių, gyvenančių Prospect, 
Conn,.

Vestuvėse ' buvo apie 300 
dalyvių, jos. įvyko Lietuvių 
Klube, 48 Green St.

Į 'vestuves atvyko giminių 
net iš Omaha, Nebraska; bu
vo iš Chicagos, iš Brooklyn, 
N. Y., ir iš kitų miestų. Visi 
pokylio dalyviai vėlino jauna
vedžiams didžiausios laimės.

Vestuvės buvo gražios ir 
linksmos. Po vestuvių jauha- 
vedžiai išvyko į Montreal, Ca
nada, 
leisti.

medaus menesiui pra-

Vestuvėse Buvęs

giniai,' nenorį dirbti visuomeniniai naudingą darbą, už
siima plėšimais, vagystėrhis. Jie plėšia darbingus žmo
nes, tokius, kaip prof. J. Žemaitis, ir t. ;t. ,,v

Tokius reikia smerkti ir mes tai -darome. ’ Na, o

Tačiau Aldona savo gražu
mą perdaug aukštaiv įkainuo
dama, vis neatitiko, pagal jos 
supratimą, sau verto vaikino. 
Tiesą pasakius, , ji nesivarė 
ant. milijonierių, kaip dauge
lis gražuolių kad svajoja. Ją 
nežavėjo nė scenos žvaigždės, 
nes jai atrodė, kad užkortini- 
nio pasaulio perdaug palai
das šeimyniškas gyvenimas.

Bet visgi ji, taip aukštai 
įvertindama savo gražumą, 
nenorėjo sueiti į, porą su pa
prastu, niekuom neatsižymė- 
_iusiu, kad ir gerai sustovin- 
čiu darbininku. Jos širdelę 
švelniai palytėdavo ir net vei
dukai užraugdavo, tai skai
tant romanus ar meiliškas po
emas. Ji įsivaizdavo, kad tik 
literatai, poetai pilnai su
pranta moteris ir įvertina jų 
gražumą.

Todėl ji ir laukė, kad įjos 
akių žydrumą, lūpų šypseną 
bei gražuolės veidą atsimuštų 
kokio nors rašėjo ar poeto 
žvilgsnis. Taip belaukdama 
ir vis nesulaukdama, nei ne
pasijuto, kaip peršoko per 
trisdešimts šeštuosius metus ir 
pradėjo nerasti sau vietos. 
Kur tik ji nėjo, ką neveikė, 
jos sieloj pradėjo jaustis ko
kia tai tuštuma, kokis tai il
gėsis.. . širdis lyg ir’pasiil
gusi, laukia ko tai ateinant, 
kad ką nors priglausti sau 
prie krūtinės .. .

Romanai, meiliškos poemos, 
kurias pirmiau ji ryte ryda
vo, dabar pradėjo ją nervuo- 
ti. Nueina į mūvės (teatrus), 

i bet ir čia; merginos prie vai
kinų pašlijusios, vaikinams į 
delnus rankytes įdėjusios, tė- 
mija kas dedami scenoje.

Ateina ir žilagalvių senelių 
porelė ir tie, vienas antram 
patarnaudami, susėda, žodį 
kitą vienas antram šnibštelė- 
ję,' tėmija perstatymo eigos. 
Tik ji viena, 
kitas ar kita, 
stypini, tarsi 
gių varpos, 
galvas iškėlę.

Aldona ir čia pradeda ner
vuotis. Kartais ant tiek susi- 
'nervuoja, kad nelaukus ne 
perstatymo pabaigos, užmir-! 
šus kas buvo rodoma, išeina 
lauk ir vėl susiduria su r^alio 
gyvenimo scena: Jaunos mer
ginos savo rankytes vaikinam 
po'pažestėm pakišusios, vaikš
čioja linksmai šnekučiuoda
miesi, juokaudami. Visų vei
dai nušvitę,- lūpos šypsosi pa- 
siganedinimo šypsenomis.

Tik vienos Aldonos šypse
ną, tarsi kas būtif išvogęs, o 
palikęs tik apsiniaukusį, neri
masty nugrimzdusį veidą. Ne
turėdama kur dėtis, mna pas 
savo senus tėvelius, įeina į 
savo kaipbarėlf ir, parvirtusi

Bet tuom patim tarpu, ją 
nusiaubė užvydo siaubas. Tar- 
si žaibas būtų blikstelėjęs jai 
Į akis, ji atšoko nuo lango. 
Vėl užsidegė cigaretę, perėjo 
kelis kartus per kambarėlį ir 
vėl užspaudus cigaretę į pe
leninę, priėjo prie kitoj pu
sėj^ esamo lango ir vėl pažvel
gė į išorę.

Bet ir čia ta pati scena: ki
toj pusėj gatvės, jauna pore
lė, apie trijų metukų gražiai 
parėdytą mergaitę už ranky
čių vesdamiesi, priėjo prie 
čia pat stovinčio automobilio. 
Vyras, atidaręs automobilio 
duris, pakėlė mergaitę, pabu
čiavo ir pasodino ant pasėstės. 
Po tam įleido moteriškę, už
darė duris, o pats apėjęs au
tomobilį, pasitenkinančiai šyp
sodamas, sėdo ii; nuvažiavo.

Tą porelę su pavydu Aldo
nai palydėjus, jos akys atsi
rėmė Į kitą vaizdelį1 Tik^uža 
poros namelių, -prie vieno $u-^ 
stojo automobilis, o iš jo iš
šoko jauna moteriškė. Gi apie 
penkių metukų mergaitė, tik 
pradėjusį broliuką vaikščioti 
vedina, atbėgo ją pasitiktu 
Motina pakelia mažiuką ir ke
lis kartus j f pabučiavus, tą 
patį padaro ir su mergaite. 
Vaikiukai šokinėja delnukais 
plodami ir atkišę rankytes, 
siūlosi pasitarnauti motinai. 
Motina kelis pirkinių maišiu
kus sukrauna ant mergaitės 
rankyčių, Įbruka vieną mai
šelį ir į maželio išskėstas ran
kytes. Pati pasiėmusi dides
nius pirkinius, iš paskos “pa
tarnautojų” eidama, pasiga- 
nėdinančiai šypsodamo^L 
dingsta už namelio stikliniu* 
durų.

Aldona vėl atšoka nuo lan- 
, go, vėl pa virsta ant lovos ir

verkusi, nurimsta . ..
* * *

Sekmadienio popietis, 
vidudienis. Saulė šiltu bučkiu
bučiuodama savo dukrą žemę, 
ant trumpai nukarpytų pieve
lių, klojo trumpus medžių še
šėlius. Medžiuose triukšmavo 
už ką tai pešdamiesi žvirbliai.. 
Kur tai toli burkavo laukinis 
balandis, o ant elektros laidų 
tupėdamos, čiulbėjo kelios 
kregždutės.

Tik viena Aldona, palikusi 
namie, vėl nerado sau vietos. 
Atvožus, pavarčius ir vėl nu
metus kelias lygiai knygas, iš 
nuobodumo neseniai pradėjus 
rūkyti, užsikūrus ir vėl pe
leninėje užspaudus kelias ly
giai cigaretes, parvirto sker
sai lavą, pradėjo apsimastyti, 
kas čia su ja dedasi?

Juk ji turi neblogai 
karną, lengvą raštinės 
Turi sutaupų bankose 
paskolos ant nuosavybių, 
neša gerus nuošimčius, 
kia — doleris dolerį daro, 
bet. .. Jai tas viskas jau ne- 

! traukia širdies. Jos širdis il
gisi kokios tai rankos, kuri 
apglėbus jos liemenį, spaustų 
sau prie krūtinės, o švelnios, 
šiltos lūpos prisiglaustų prie 
jos lūpų . . . Lyg kas stuksi jai 
į pečius, o koks tai balsas 
kužda: Ko tu čia dribsai ir 
kankinies, kuomet visa gyvy
bė džiaugiasi vasaros grože? 
Eik ir tu, džiaugkis ir grožė- 
kis su visa gyvybe kartu.

Bet kur jinai eis, su kuom;
ji džiaugsmu dalinsis, kad ji vėl pradeda apsimąstyti. Juk 
jaučiasi jau išsiskyrus ar bė- ją jau apie trejetą kartų bu- 
gančio laiko išskirta ir skau-|Vo išsivežęs ant taip vadina-

...... -i-i-i-- i mo “raido”, našlys Jurgis, 
kad ir šiandien : atva- i kurio žmonelė buvo mirusi

h’ apie penki metai atgal. Da
bar jam šeimininkauja jo mo-

o kur ne kur ir 
tokie pat tien- 

anos tuščios ru- 
stypso aukštai

apmo- 
darbą. 
ir dar 

, at- 
Reiš-

džiai nuplakta . . .
Štai 

žiavo jos brolis su šeima 
išsivežė tėvelius. Kalbino ii 
Aldoną važiuoti pas seserį, tinėlė ir auklėja jau dešimtus 
Bet ji atsisakė važiuoti tik ve- į metukus peršokusią dukrelę, 
luk to, kad neturės su kuom 
ir apie ką kalbėtis. Anie kai- Uetuvoje

apie šei- prįe sodybos. Tai buvo iš pat 
o apie ką kūdikystės,

Jurgio ir Aldonos motinėlės, 
augusios sodyba

bėsis apie šeimas, 
myniškus reikalus, 
Aldona su jais kalbėsis? gj “ 

Juk Aldona išeidama iš mo- lės. 
kyklos, išsivedė ir pulkelį sa
vo draugių, su kurioms drau
gaudavo ir kalboms bei jau
nuoliškiems krykštavimams 
nebūdavo galo. O dabar, anos 
jau visos vedusios, auginasi 
šeimas, kaip jos brolis ir se
selė. Jeigu jau su saviškiais kurną ir paliko dažnais, pas 
nesikloja jos kalba, tai juo 
labiau su buvusiomis ir jau ve- dažnaus 
dusiomis draugėmis.

Taip jinai persam protavus, 
atsikėlė nuo lovos, atsisėdo 
prie staliuko ir, žiūrėdama į 
veidrodį, pradėjo savo gražu
mą egzaminuoti, 
truputį apsekusios; 
vos įmatomos, lyg 
plonyčiai siūleliai, 
senstelėjimo požymėlės; lūpų 

nors dar laiko neiš- 
pačios lūpos jau 
dažų; pa varčius 
tamsiai geltonus 
paausių išrovė ke-

Akys jau 
poakiuose 

voratinklio 
atsispindi

šypsena, 
vogta, bet 
įeikalauja 
tankius, 
plaukus, iš
lis lygiai jau pražilusius plau
kus.

Tas egzaminas ją dar pras
čiau nuteikė ir dar labiau su- 

4 ' 

rūpino. Ji atsistojo, priėjo 
prie lango, praskleidė kerti
ną ir dirstelėjo' i išorę. Po 
medžio pavėsiu ant pieveles, 
tysojo jauna porelė ir žaidė- 
su tik pradėjusiu vaikščioti 
berniuku. Berniukas vos pasi
laikydamas ant kojukių, šau
kiamas kuzleno, tai prie tė
vo, tai prie motinos. Abu tė
vai, nušvitusiomis šypsenomis 
veiduose, varžėsi vaikiuku. 
Motina pastvėrusi vaikiuką, 
atsivertė aukštielninka, užsk 
kėlė mažiuką sau ant krūti
nės ir, tai priglausdama 
lūpytes prie savųjų, tai 
atittaukdama, bučiavo,, o 
kiukas klegėjo juokais.
Per Aldonos krūtinę nušliau

žė šiltos, kutenančios bange
lės jausmas. O kaip jai būtų 
smagu, kad ir ant jos krūti
nės sukrutėtų toks švelnus, 
šiltas gyvūnėlis ir jo šiltos lū
pytės paliestų ir jos lūpas!

jo 
vėl 

vai-

į širdingą drau-4 
giškumą suaugusios kaimink^i 
.ės. Draugavo bandas gany- 
damos, draugavo 
mos, draugiškai 
dais dalindavosi.

Todėl ir į šią 
vusios ir netoli 
apsigyvenusios, 
ėjo į dar širdingesnį draugiš-

mergauda- 
net ir pare-

šalį atvažia- 
viena antros 

abi šeimos su-

vieni antrus svečiais. To tai 
svečiavimosi dėlei, 

kaip Jurgis Aldoną, taip ir 
Aldona Jurgį, gerai pažinoja 
nuo pat kūdikystės.

Kaip Jurgio, taip ir Aldo
nos motinėlės, bandė juodu 
supiršti j porą. Bet Jurgis ma
tydamas, kad Aldona per
daug aukštai riečia savo no
sytę, perdaug įvertina savo 
gražumą, apsivedė su sau ly
gia mergina, kuriai Aldona* 
buvo pamergė, o jos motinėlėm 
—svočia. Tad ir dabar, Jur-' 
giui palikus našliu, Aldonos 
motinėlė vėl bandė, juodu su
piršti. Anot jos:

“Ir ko tu, vaikeli, sulauk
si nežinodama ir ko belau
kianti ir vis daugiau besi- 
krimsdama? Kaip Jurgis ta
ve, taip ir tu Jurgį, jau ir 
poroje gyvendami, vienas an- 

Mro geriau nepažintumėt.
“Ir kuo tau, vaikeli, netin

ka Jurgis? Ir lietuvis ir tvar
kingas, švariai užsilaikantis 
ir to patief amžiaus vyras. 
Turi gerą darbą, gerai uždir
ba, turi utomobilį, jau išmo
kėtą nameli ir dar sutaupų 
bankoj. Abite jų sutaupąs sudė
ję, atsistotūmėt ant gan tvir
tų kojų.

“O jau pora iš judviejų, 
taip kaip dvi žvakės, ištrauk
tos iš vienos kvarmos! Neži^f 
nodama nė ko belaukdama, ne f 
nepasijusi, kaip dantys pra-1 
dės byrėti!”

Paskutiniai motinos pakel
tu balsu žodžiai Aldoną per
liejo, tarsi šalto vandens ki
biru. šaltas šiurpis perskrio-

(Tąsa 4-tam pusi.)
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SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

BALTIMORE, MD.
Trys tūkstančiai septyni šim- vagims. Vagiui bus labai len

tai telefono operatorių išeina į gva nusiimti “kotą” nuo pe-

(Tąsa)
Nusiminę klausė gaspadoriai Dauba

ro žodžių. Žinojo, kad teisybę šneka. 
Jau buvo pasiekę juos žinios, kad kitur 
taip ir atsitiko. Piktas atkaklumas tven
kėsi gaspadorių širdyse: nepasiduoti, ne
priimti! Tegu daro, ką nori, tegu nors 
mirtinai užplaka! Vis tiek nėra gyve
nimo!

O jaunieji pas Jankauską bruzdėjo 
dar smarkiau. Čia susirinko šauniausi 
kaimo vyrukai: Balsių Vincas, Kedulių 
Jonas, Grigaliūnų Justas, Jakaičių Po
vilas, Brazio samdinys bernas Julius, bu
vo čia ir vienas-kitas iš jaunesniųjų gas
padorių—Noreika, Beržinio žentas Žel
vys, praeitą rudenį vedęs žmoną Vaš

kelis.
K Jankauskų Kazys tvirtino, kad tie 

saldotai nėra jau tokie baisūs:
—Aną sekmadienį aš buvau Kėdai

niuose ir mačiau: seni, raiši, vaikščioja 
kaip mietą prariję. Duotum tokiam į 
paslėpsnį—kojas pastatytų. Dragūnai? 
Ką dragūnai? švilptelėjai, skvernais 
skėstelėjai — arklys šoks kaip pasiutęs, 
ir dragūnas kabėkšt į purvyną! Aš ma
čiau, kaip vienas popo išsigando. Joja 
gatve dragūnas, o pro kampą kyšt po
pas. Rankovės plačios, skvernai plevė
suoja, barzda kaip kuodelis, o kudlos, 
kudlos! Kaip karčiai ant pečių draikosi. 
Skrybėlė aukšta ir blizga, kaip nuvak- 
suota! Tai dragūno arklys kaip šoks 
piestu ir į šalį! Bet dragūnas, matyt,, 
šaunus vyras—išsilaikė balne. Na, bet 

•yįo arklio tyčia niekas nė negąsdino. O 
man nėra tokio arklio, katro aš kaip 
žvirblio nepabaidyčiau.

Visi šaipėsi, bet žinojo, kad Kazys 
netuščiai giriasi. Tikrai, jis mokėjo iš
gąsdinti net ir rambiausią kuiną.

— Tai ką, vyrai, laikysimės?—šūktelė
jo Jakaičiokas.

—Laikysimės, laikysimės! — pritarė 
visi.

—Svarbiausia, į sodžių neįsileisti,—rė
kė Balsių Vincas.

—Iš kur jie ateis?
—Nuo dvaro!
—Ne, ne nuo dvaro,—nuo Surviliškio!
Ginčijosi, bet niekas tikrai nežinojo, ' 

•įš kurio sodžiaus galo vaiskas pasirodys.
Noreika, kaip vyresnis, uždavė sunkų 

klausimą:
—Laikytis, tai laikytis, bet kuo mes, 

vyrai, laikysimės? Plikomis rankomis? 
O jie turi šautuvus, k/irdus, durklus.

Valandėlę visi pritilo. Bet Jankaus- 
kutis tuoj susigriebė:

streiką, reikalaudamos pakė
limo algos. Mrs. Margaret C. 
Weiss, unijos prezidentas, sa
ko: “The union is asking a 
$4.50 across the board pay 
boost which would raise max
imum operator salaries 
$67.50 in Baltimore”.

šiuos žodžius rašant, ką tik 
radiju pranešė, 
dinėja 
toliau,

to

kad jau 
ant streiko. Kas 
sužinosim vėliau.

♦ ♦ *

yra Baltimore &

Jei

Vers

Kiti 
tokių

—Nešaus! Kėdainiuose aš girdėjau 
kalbant, kad ten į vieną kaimą ėjo saldo
tai, o žmonės neleist! Susimušė, bet ne
šovė. Šauti į žmones jiems uždrausta. 
Tik kare šaudo.

—O kardais?
—Ašmenimis kirst nevalia. Muša tik 

šonu, arba su makštimis.
—Tai jau basliu geriau!
—O kad taip su spragilais?
—Su šakėmis!
Vėl kažkas abejodamas pertarė:
—E, vyrai, nieko iš to neišeis. Pralai

mėsime. Gausime skersai rykščių.
Bet daugumas ėmė šaukti:
—Nekvarksėk! Bijai, ar ką!
Kitas vėl rėkė:
—Bus sukilimas! Lenkai ateis! 

kaip, tai pas lenkus!
—Ir rusų baudžiauninkai sukils, 

ciesoriaus ir ponų valdžią.
—Sako, ir saldotų visokių yra. 

atsisako mušti žmones. Raštų
yra, gromatų saldotams, kad neitų prieš 
žmones.

Taip visiems tariantis ir triukšmau
jant, staiga gatvėje pasigirdo keistas 
riksmas. Stiprus vyriškas balsas, pra
tęsdamas žodžius, kažką skelbė ar šauk- 
dino, bet taip rėksmingai, kad net šunes 
kiemuose pradėjo skalinti ir loti. Visi 
vyrai puolė prie vartų į gatvę, moterys 
kaišiojo galvas pro duris, kitos pasily
pėję ant tvorų žiūrėjo, kas čia darosi. 
. Gatve, nuo Surviliškio, jojo vyrai 
Vieną tuoj visi pažino. Tai buvo Dzidas 
Morkus, iš Karkliškių. Antrasis buvo 
visai nematytas. Apžėlęs barzda, apsi
vilkęs ilga rudine, užsimaukšlinęs su
glamžytą pilką kepurę, atrodė, nepapras
tai keistai. Stypčiodamas balno kilpose 
ir mostaguodamas rankomis, jis skar
džiu balsu rėkė:

—Vyrai, moterys, bernai ir mergos, 
visi Šilėnų žmonės, ei, klausykite! Po
nas Skrodskis nori iš jūsų žemę atimti, 
jus iš sodybų išmesti! Saldotus ant jū
sų, siunčia! Eina, jau eina nuo Kėdai
nių, nuo Surviliškio — rota pėstininkų, 
eskadronas, dragūnų! Bet jūs nebijoki
te ! Kas ten per rota! Būrys dragūnų— 
po perkūnų! Stverkite vėzdus, kuolus, 
šakes, spragilus—kas ką galit! Nepa
siduokit! Ginkitės! Greitai, greitai! 
Jie jau eina!

Šilėnų vyrai apspito abudu raitelius. 
Visi sužiuro į Dzidą Morkų:

—Dzidai, kas čia? Kas per žmogus? 
Iš kur jis? Ar teisybę sako?

(Bus daugiau)

MONTREAL, CANADA

miesto
St.

Politikierių ‘dvikova’ 
dėl lūšnų nugriovimo

Pačiam Montrealo 
viduryje, ypatingai tarp
Lawrence, Ontario, St Denis 
ir Craig gatvių, gyvenimui 
stubos. tai tikras lūšnynas. 
Dabartinė miesto administra
cija su majoru Drapeau ir tą

jį rybos pirmininku Dės Marais 
priešakyje, kuri paėmė mies
to valdymą po naujai susior
ganizavusios “Civic Action 
League” vėliava, prižadėjo 
miestą “apvalyti” nuo lūšnų. 
Deja, sudarytam lūšnų valy
mui komitetui vadovybę paė
mė Union National šalininkas 
Dozois. Jis paruošė planą lūš
nų nuvalymui. Nuo jo vardo 

• duotas ir planui vardas, kai- 
k po “Dozois Plan”, šį planą 

užgyrė miesto taryba 74 bal
sais prieš keturis. Užgyrė jį 
provincial ir fed erai ė val
džios. Tada majoras Drapeau 
ir pirmininkas Dės Marais 
pradėjo daryti kliūtis planui. 
Pagaliau “Civic Action 
League”, kurios daugumą su
daro miesto taryboje atstovy
bę, viešai pasmerkė planą.

Dabar prasidėjo tikra “dvi
kova” tarp politikierių ir, kaip 

t iriatyt, lūšnų nuvalymo pla
nas jųjų “verdančioje kovoje” 
turės sutirpti. Tai parodo, 
kiek kaip vieniem, taip kitiem 
rūpi žmonių gerbūvis, — jie 
nė vienas neatstovauja suvar
gusių žmonių reikalų.
Nušovė berniuką už lapę

Lauretian apylinkėje, Aibi

ni Ethier, 4d metų amžiaus. 
Mont Rolland gyventojas, prie 
St. Hyppolite, nušovė 8 metų 
berniuką iš St. Adele. Jo vy
resnis broliukas ir pats kalti
ninkas suareštuoti, vienodai 
pripažino, kad jis šovė į žai
džiantį vaiką pro tuščio tvar
to duris, tiesiai per langą, į 
judančias šakas, nes, sako, 
jis manė, kad tai lapė me
džiuose vaikščioja.

St. Jerome “coroner’s jury” 
vienbalsiai pripažino Ethier 
kriminališkai atsakomingu už 
vaiko nušovimą ir kaltininkas 
dabar laukia teismo.
Neatsargiu važiavimu nužu
dęs. 3, gavo metus kalėjimo

Thomas Jensen, 18 metų 
jaunuolis, kuris su troku va
žiuodamas ant Park Avenue, 
rugpjūčio 6 d., praradęs kon
trolę smogė į stovinčius žmo
nes; tris mirtinai užmušė. 
Queen’s Banch teismo liko nu- 
smerktas vieniems metams 
kalėjimo ir jo vairavimo leidi
mas suspenduotas septyniems 
metams. Teisėjas, duodamas 
palyginamai labai ’ lengvą 
bausmę, sako, atsižvelgė į jo 
jauną amžių, kad nebuvo tuo 
laiku naudojęs alkoholio ir ne
turi padaręs jokių teisminių 
prasižengimų pirmiau.
Nustatytas šaligatvių plotis

Miesto valęlyba • pranešė, 
kad Montrealo miesto šaligat
viai, jei ne bent su mažomis 
išimtimis, ateityje negalės bū
ti platesni, kaip 7 pėdų. Da-
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išei- 
bus

Ohio 
dide-

čių be jokio “trubelio”.
e * #

laišką iš Lietuvos 
žmonos brolio duk- 
pirmas laiškas nuo 

Ji plačiai aprašo

čia 
geležinkelio kompanijos 
les šapos, kur dirba tūkstan
čiai darbininkų; ten dirba ir 
lietuvių, kur aš ir išdirbau 36 
metus. Dabar “Non-operating 
unions” pareikalavo nuo gele
žinkelio kompanijų pakėlimo 
25c. į valandą algos. Dery
bos, žinoma, tęsėsi ilgai, bet 
suiro. Unijos prezidentas G. 
E. Leighty sako: “During di
rect negotiations with the 
carriers the railroads offered 
nothing in the way of a set
tlement”.

Dabar, žinoma, visas argu
mentas turės eiti į National 
Mediation Board. Bet kas gi 
jie toki? Mediation Board 
susideda iš stambių industrijų 
ir stambių institucijų parei
gūnų. ' Jie nebus darbininkų 
pusėje. Jie bandys nuskust 
darbininkų reikalaujamą algą 
iki gyvo kaulo.

Kai tik darbininkai parei
kalauja didesnės algos, tai 
kompanijos tuoj atsako, kad, 
girdi, pinigų nėra. Bet 
kodėl jos turi įvalias pinigų 
mokėt aukštiems oficialams 
nuo $20,000 iki $125,000 į 
metus ? Pagal “Intestate Com
merce Commision” raportą, 
tai Pennsylvania, Southern 
Pacific ir Union Pacific, moka 
prezidentams po $125,000 į 
metus, o Santa Fe geležinke
lio kompanija moka $120,000;. 
Baltimore and Ohio kompani
ja moka $100,000; mažiausia 
moka tai Chicago North Wes
tern ir Seaboard—tik po $70,- 
000 į metus. O ką gi jie daro, 
tie aukštų algų gavėjai? Jie 
tik sau kojas pakaria ant 
“desku”.ir su privatinėmis se-’ 
kretorkomis “flirtuoja”.

O juk mes atsimenam, kai 
karo 
buvo 
savo 
kėjo
prezidentams tik $$20,000 į 
metus, o ar iš jų nors vienas 
numirė nuo bado? Tai kodėl 
jie turi dabar gauti tokias ne
svietiškai aukštas algas, o 
darbininkai žemas? Tai va, ko
dėl tokie ponai bijo socializ
mo..

bar kaip kur siekia net iki 12 
pėdų pločio. Priežastis susiau
rinimui šaligatvių aiškina tuo, 
kad padaryti platesnes gatves 
automobilių važiavimui.
iPa gerbti Pažėrai

Artimų bičiulių iniciatyva, 
spalio 6 d., dalyvaujant apie 
200 svečių, gražiai buvo pa
gerbti Jonas ir Agota Pažėrai, 
juodviejų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių proga.
Serga

Elena Tamošiūnienė susirgu
si ir šiuos žodžius rašant, li
gonė randasi namuose.

Stasys šarskis, Jurgio sū
nus, sunkiai susirgo ir pagul
dytas, rodos, 
ligoninėje.

Velionis Mickevičius priklau
sė LDS 161 kuopai per 20 
metų. Jis paliko liūdesy žmo
ną, Suzaną Mickevičienę, ku
ri tebegyvena Tamaqua, Pa., 
taipgi vienintelį sūnų, Char
les K. Miscavage, gyvenanti 
Tamaqua, Pa.

Mickevičiai atvyko gyventiGavau 
nuo mano 
terš. Tai 
jaunuolės,
praeitį ir dabartinį gyvenimą. 
Dabartiniu gyvenimu džiau- , 
giasi, bet praeitis buvo liūd
na. čia paduodu tik vieną jos 
laiške liūdesio paragrafą, kad 
mažiau užėmus 'spaudoje vie
tos :

“... Mes gyvename toj pa
čioj vietoj, kur gyvenom. Mū
sų gyvenimas nuskriaustas 
žiauraus likimo: netekau 
brangaus tėvelio šiais, keršto 
metais. 1946 metais balan
džio 16 d. nakties metu buvo 
banditų paimtas ir netolima
me miške sušaudytas... neži
nome už ką toks žiaurus li
kimas. Tėvelio kūnas buvo 
paimtas iš miško ir palaidotas | 
Adominės kapinėse”.

Baisias tragedijas Lietuvos 
žmonės pergyveno, o kiti ne
galėjo save išgelbėt nuo biau- 
rybių banditų. Tai vis darbai 
Hitlerio likučių, kurie bandė 
nedaleisti Lietuvos liaudies 
prie dabartinės sistemos, bet 
žvėriškų banditų, kurie gyve
no iš darbo žmonių prakaito, 
biaurūs, žvėriški darbai pasi- j 
baigė ant visados, o Lietuvos 
liaudis laimingai gyvuos ir | 
džiaugsis, sulaukusi laimingo i 
gyvenimo!

New Haven, Conn. I
7 1

Mūsų geri norai |

Turime paskyrę Laisvės va-j
jininku Joną Petkų, kuris bu-| 
vo ir praeitais metais ir gerai j 
darbavosi. Būtą gerai, kad I 
visi nariai stotume Jonui tal
kon, juk tai visų reikalas.

v * *
LLD.32 kuopa iš visų narių 

metines duokles išrinko ir pa
siuntė centrui. O kaip su 3-os 
apskrities reikalais ? Keikia 
raginti prie didesnio darbo vi
sus.

laiku, kuomet valdžia 
paėmus geležinkelius į; 
rankas, tai valdžia mo- 
geležinkelio \ kompanijų

lapkričio 17 
kokį tarimą

*
lietuviai jau

Maisonneuve

Detroit, Mich.
Rugsėjo (Sep.) 17 d. palai

dojome Joną GirdaUską, seną 
detroitietį. Jis mirė sulaukęs 
80 metų amžiaus. Velionis 
paliko nuliūdime 2 sūnus, An
taną ir Juozą, ir dukterį Onu
tę. Visi suaugę ir apsivedę. 
Paliko taipgi ir seserį Magda
leną, kuri gyvena New Yorke. 
Neteko sužinoti, ar kas jai 
pranešė ar ne apie brolio mir
tį.

Jonas Girdauskas buvo su
valkietis, iš Pilviškių parap., 
Kriauniškių kaimo. Palaidojo
me gražiose Wodmer kapinė
se šalia jo gyvenimo draugės 
Onutės, kuri mirė jau 6 me
tai.

Ilsėkis, Joneli, o mes liūdi
me tavęs! ,

Vienas iš artimųjų M. B.

« « *
Baltimorėje dar viena va

gystė pasirodė, tai gal bus di
džiausia už visas kitas. Čia 
vagys, įsiveržė pro plienines 
duris į krautuvę po numeriu 
340 North Charles St. ir iš
nešė dviejų šimtų tūkstančių 
(200,000) dolerių vertės kai
lių. Dauguma buvo kailinių 
“kotų” $5,000 vertės.

Dabar Baltimorėje moterys 
ir merginos pradėjo nešioti 
“svederiųs” ir “kotus” tik 
užsimetę ant pečių, rankovės 
palieka tuščios. Well, tai gal 
palengvins ateinančią žiemą

* * *
Mūsų progresyviams: vasa

ros darbus baigėme. O kaip 
su rudens laiku? Juk nieko 
neturime nutarto. Ar nebūtų 
gerai susirinkime 
dieną padaryti 
dčl veikimo?

■*

Mūsų miesto
pradėjo suprasti, kas yra me
las, ir jie eina artyn viens 
prie kito. Tas parodo iš pa
rengimų. Jau galima jausti, 
kad melagiams kelias eina 
siauryn.

Dar žodis apie komediją 
“Lapkų”. Daug žmonių reiš
kia pageidavimą, kad tokių 
veikalų būtų statoma daugiau. 
Liaudies Teatro aktoriai čia 
visiems paliko didelį įspūdį.

JSK

Tamaqua, Pa
MIRĖ

į Tarqaquą? Pa., prieš 35 me
tus. Pirmiau gyveno Easton, 
Pa.

Velionis Jonas buvo gerai 
žinomas tarp progresyvių lie
tuvių, kaip doras, draugiš
kas žmogus.

Lai ilsisi ramiai!
CKM.

AIDO CHORO

KONCERTAS
Tema—Tarptautinis Muzikos Festivalis

Rengia Aido Choras

Sekm., Spalio 28 October
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

AIDO CHORAS, vadovybėje Mildred Stensler, duos 
įvairią, spalvingą programą, susidedančią 
iš lietuvių ir kitų tautų liaudies dainų. 
Dainuos mišrus choras, moterų choras, 
sekstetas, solistai. Kai kurios dainos bus 
inscenizuotos, vaizduojant linksmai šokantį 
ir dainuojantį Lietuvos jaunimą.

UKRAINIAN LEONTOVICH CHORAS, vadovybė
je Frank Ilchuk, duos puikią ukrainų liau
dies dainų programą.

JUGO-SLAV KOLA DANCERS, vadovauja šokėjas 
Danny Wechler. Grupė smagiai pašoks 
eilę Kola šokių ir kitokių vidurinės Europos 
šokių.

BETTY SANDERS, jauna Amerikos liaudies daini
ninkė ir gitariste, išstos su Lotynų Ame
rikos ir Amerikos liaudies dainomis.

MARIA DYMTRYSHINA, pagarsėjusi ukrainų so
pranas, išstos soliste.

JOSEPH ALEXAITIS gros smuiko solo ir kartu su 
choru.

FRANK BALWOOD-BALEVIČIUS —Choro akom- 
panistas.

AIDO CHORAS širdingai kviečia visus savo prie- 
telius ir visus kitus dainos ir muzikos mėgėjus 

pasigrožėti šia nepaprasta programa.

■Iii 4 in 1 Oil for Burns

GARDEN GREEN BRAND CO.
R. F. D. 1, Rt. 32, DEP. ES. 

No. Franklin, Conn.

laiką tyrinėjant, J. W. Thomsonas surado ir 
sudarė iš keturių nenuodingų aliejų gyduo- 
Gaspadinės, Virėjai, arba .Dirbtuvių Darbi- 

kurie tik dirbate prie ugnies ir apsideginate, 
r daug, tai daugiau nekentėkite skausmo. Tuo-

Spalio 12 d. mirė Jonas 
Mickevičius (Miscavage); Jis1 
mire Coaldale ligoninėj, Goal
dale, Pa. 

1 11 'r..... .......... ....... ...—--------- ~

Per ilgą 
moksliškai 
lę. Taigi, 
ninkai 
mažai 
jau parsitraukite 4 in 1 Oil For Bums.

Apsideginus karštu vandeniu 
tuojau skubiai užtepk, 4 in 1 Oil For Burns, 
garantuojame, 
pradės savaime gyti, 
kainuoja 97 centai.

P. S. Galite rašyti laiškus lietuviškai

geležimi arba ugnimi, 
Pilnai 

kad tuojau sustabdys skausmą ir rona 
in 1 Oil For Burns buteliukas

Mokslas — Literatūra — Švietimas
Knygos, kurias viena skaito iš meilės, kiti iš piktumo

SLIUPTARNIAI— 652-jų didelio formato puslapių knyga, kurioj 
daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug rejigijos dalykų ir daug ' 
Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių dr. Šliupo darbų dčl lie
tuvybės, švietimo, ir sąžines laisves, Puikiubsė kietuose ‘ viršeliuose, 
o kaina tik $3.00. ■ ' v

t • . i ■ ■ .. .
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — Žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustniota, 316 psl., kaina $3.00.
ŠIRDIES ROMAI — romanas, kuris ir jam, ir jaj labai nuoširdžiai 
pasako: vasary jūs vaikščiojote tarp žalių medžių bei žydinčių gė
lių ir džiaugėtės jų grožiu, o'rudeni, žiėmą ir pavasari vaikščiokite 
širdies rūmuose ir džiaukitės žodžio,'meiles ir kraujo šiluma. Ilius
truota, 449 psl., kaina $4.00. -
SAULĖS ROSTYPft — roąąin^s, kuris kiekvienam-nai sakyte sako: 
skaitai mąne, nęs myli, o nemylėt negalikada mane skaitai. 311 
psl., kaina $3.00. ; ’

VISOS 4 KNYGOS $YKXU TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2. 
ar 3 kriygų, tai už f tik $2.00, už 2 tik $3.00, į už 3'tik 54.00. Per- 
siuntiipo kaštus rąpipQkajpe. Rašykite: Dr. Alg. Mwrgeris, 8825 S.\ 
Halsted St.»; Chicago $,'I1L

A'
¥ .

■Si i

Rochester, N. Y.
Spaiio-Oct.' 27 d. įvyks pažmonėsys, kurį 

rengia moterų ir vyrų ALDLD vietinės kuopos. 
Maloniai kviečiame visus Rochesterio lietuvius 
atsilankyti į šį svarbų parengimą. Visas pelnas 
nuo šio parengimo yra skiriamas Laisvei.

, Visi Laisvės skaitytojai ateidami į paren
gimą atsiveskite naujų skaitytojų.

PASTABA: Nevalgykite namie, nes čia tu
rėsime skanią1 vakarienę, taipgi šaltų ir karštų 
gėrimų. Vakarienės pradžia 7:30 vakare, Ge- 
demino svetainėje, 575 Joseph Ave.

Kviečia Rengėjai

* A '
Il ill'W



Pražilusių plaukų 
kuokštelis

(Atkelta iš 2-ro pusi.)
dė jos visą kūną . . . Nors tie 
motinos žodžiai buvo pasaky
ti prieš savaitę atgal, tačiau 
ir dabar, Aldonai atšokus nuo 
antro lango ir pavirtus ant 
lovos, atsikartojo jos ausyse.

Tačiau Aldona, dar vis 
jausdamosi, 
našlio 
nius 
lėkusi 
dama 
žioželką užsimaniusi perskris
ti vištelė, laikėsi įsikibusi į 
savo u n arą, tarsi skenduolis 
už šiaudo.

Ji vėl pašoko nuo lovos, at
sisėdo prie stalo, užsidegė ci
garetę ir dedant jai į peleni
nę degtuko nuodegą, jos 
žvilgsnis atsimušė į i______
iš paausių, pražilusių plaukų 
kuokštelį peleninėje, čia ir 
sprogo jos išdidumo, per ne-i 
mier išpūsta pūslė! Ntįsiau-1 
bė ją ne tik per visą kūną, 
bet šiurpis perėjo ir per dan
tis.

Atsidūsėjus iš visos krūti
nės, kniūpsčių pavožė ant sta
lo prieš ją stovintį veidrodėlį, 
užspaudė peleninėje nė 
siau nenurūkytą cigaretę, 
ėjo prie trečio, priekinio 
go ir vėl dirkstelėjo. Gi 
tarpu sustojo automobilis, 
švitusiu veidu iššoko Jurgis ir 
pasinešė durų link.

Per Aldonos krūtinę perbė- 
• go šilta, net už 

telėjusi, staigaus 
mo bangelė. Ji 
staliuko, atvertė 
truputį paraudonavusi lūpas, 
aptapnojo plaukus, nusisku
bino prie durų, dūriniam var
peliui tik spėjus suskambėti.

Tik spėjus Jurgiui įžengti į 
koridorių ir uždaryti duris, 
Aldona, užmiršus savo seno
binį išdidumą, išskėtė 
rankas, puolė Jurgiui ant ka
klo ir abiejų lūpos sulipo ilgu 
ir karštu bučkiu.

Aldona, 
kad . ant tokio v 

pasistojus gali į geres- 
vaikinus pasižiūrėti, o 
sparnais aro h’ nenorė- 
plumptelti, kaip ana j

partijos pirmininku 
Thomusu. Browde- 
apie tą pasikalbėji-

Socialistų partijos

Browderis ir Thomasas 
laikė pasitarimus dėl 
kairių grupių veiklos

Buvęs Komunistų partijos 
pirmininkas Earl Browder tu
rėjo ilgoką pasikalbėjimą su 
Socialistų 
Normanu 
ris paskui 
mą iškėlė
kuopos mitinge Long Islande.

Browderis sakė, kad jis siū
lė Thomusui vadovauti suvie
nytam kairiam judėjimui. 
Thomas, esą, iš principo su 
tuom sutiko, nors jie abudu 
taipgi sutiko, kad tam vado-

išravėtų vavjniui jie abu perseni, kad 
vieningą socialistinę partiją 
turėtų steigti jaunesni žmo
nės.

Thomas ir Browderis priėjo 
išvados, kad kairusis judėji
mas Amerikoje dabar thri ma
žiau įtakos, negu net pusė 
šimto metų atgal. Jie sakė, 
kad tik suvienijus visas gru
peles, kurios stoja už socia
lizmą, koks nors judėjimas 
galėtų susidaryti.

Thomas sakęs, kad toks ju
dėjimas priimtų visus, kurie 
tik nuoširdūs. Iš to daroma 
išvada, kad Norman Thomas 
jau nėra toks priešingas ben
drai veiklai ir su komunistais, 
kaip būdavo praeityje.

pu- 
pri- 
lan- 
tuo
nu-

širdies čiup- 
susijaudini- 

pribėgo prie 
veidrodėlj ir AIDO CHORAS

vai.Spalio 19-os vakaro 8 
Moterys prądeda nuo 7 :30 vi
sas pamokas.

*Spalio 21 dieną, 12 valan
dą, didžioji praktika. Visi at
vykite laiku, nes nuo 1 :30

bi ten prasidės Reinhardtų ban
ketas—pietūs.

C—tė

Rugsėjis, 1956, 
Gilbbstown, N. J.

Nežinia, ar gausime iš

So. Brooklyn, N. Y
Mirė Jonas Beniulis

Jonas Beniulis mirė spalio 
(Oct.) 12 d. Velionies svei
kata buvo pašlijusi ilgoką lai
ką. Pastaruosius 15 mėnesių 
išbuvo ligoninėje, kur ir mi
rė. Kol buvo sveikas, prigu
lėjo prie L.D.S. 50 ir L.D.D. 
147 kuopų. Nors veikime ak
tyviai nedalyvavo, bet buvo 
“Laisvės” skaitytojas ir pagal 
išgalę finansiniai darbininkiš
ką spaudą paremdavo.

Velionis buvo vedęs, 
su žmona buvo persiskyręs 
jau per daugelį metų.

Palaidotas pirmadienį, spa
lio 15 d., St. Charles kapinėse 
Long Island.

Liūdesyje liko žmona, kele
tas vaikų, 
seserys ir 
draugų.

Reiškiu
kušiai Šeimai.

anūkų, brolis, dvi 
daugiau giminių ir

gilią užuojautą

Koresp.

8 DETEKTYVAI NUŽEMINTI

Policijos komisijonierius nu
žemino aštuonis detektyvus. 
Jie pasirodę nerangūs savo 
pareigose.

Tiek daug Įspūdingu veiksimi 
Aido Choro koncerte;

Nežinau nė nuo ko pradėti 
—vienas koncerto programos 
,numeris gražus, kitas dar gra
žesnis.

Patsai Aidas savo repertu
are turi dešimtimis dainų jau 
nuo seniau. Tačiau choro mo
kytoja Mildred Stensler supla
navo ir choras ryžtingai mo
kosi duoti savo publikai ką 
nors naujo. Ir pasistengė gau
ti nuostabiai talentingų-, talki
ninkų.

Ukrainų Leontovich Choras 
garsus visame mieste. Choras 
ii* jo žymioji solistė Maria 
Dymtryshina, vadovybėje sa
vo gabaus mokytojo Frank II- 
chuk, dažnai dainuoja be tik
tai savo tautiečiams, bet ir di
džiosiose artistinių koncertų ir 
masinių sueigų salėse.

Taip pat daug būtų galima 
pasakyti, panašiai pasižymi ir 
Jugoslavų šokėjai, vadovau
jami Danny Wechler. Grupė 
mums šoks pirmu kartu. .

Bene pirmu1 kartu girdėsime 
griežiant ir smuikininką Jo
seph Alexaiti.

Betty Sanders, jauna ame
rikietė dainorė ir gitariste, 
dainuoja ne vien tik Ameri
kos, bet ir daugelio kitų tau
tų dainas jų pačių kalbose. Ji 
dainuoja ir lietuviškai. Kai ji
nai kartą mums padainavo 
“Tykiai, tykiai,” mums veidu 
pabiro žibučiai iš. susijaudim-

pilna
jos

mo. Tokia žavinga, 
jausminio grožio būna 
daina! O ji visada turi kai ką 
naują.

Choristai buvo nuliūdę, kad 
jų ilgametį akompanistą F. 
Balwood - Balevičių ištiko ne
laimė. Jis skaudžiai susižeidė 
talentingą ranką, kuria jis 
yra parašęs daug malonios 
muzikos ir linksminęs mus 
skambindamas pianu, Džiugu, 
kad sužeistoji ranka sveiksta, 
tikimasi jį* girdėti koncerte.
; Choras laukia, kad Juozas 
Kovas suskubtų^ pasveikti; kad 
visi viena ar kita priežastimi 
atitrukusieji nuo choro grįžtų 
pirmiausia proga ir kad visi 
buvusieji choristai, taipgi vi
si kiti choro prieteliai daly
vautų koncerte, 
suteiksite chorui 
šilumos. Aidiečiai 
šilčiau klampoti 
ruošiantis kitiems 
turint prieš akis atmintį gra- 

rudeninio

Tuomi jūs 
draugiškos 

jausis daug 
per pusnis 
koncertams

Daugelis norėjusiųjų 
registruotis Harleme 
to negalėjo padaryti

Visi aimanuoja ir apgailes
tauja faktą, kad šiais metais 
tarp 7 ir 8 % mažiau New\ 
Yorko žmonių registravosi rin
kimams, bet, kaip pasirodo, 
tai ne vien žmonių kaltė.

Pasirodo, kad kai kuriose 
New Yorko dalyse žmonės, 
kurie norėjo registruotis, ne
galėjo tai padaryti. Daugelis 
Harlemo gyventojų sako, kad 
toje miesto apylinkėje nebuvo 
pakankamai registravimosi 
vietų. Daugelis ilgas valandas 
laukė eilėse, ir dar nebuvo 
užsiregistravę, kuomet regis
tracijos laikas pasibaigė.

Kai kuriose mokyklose, kur 
vyko registravimasis, 
toks susikimšimas, kad 
žmonės net apalpo.

Gyventojai kaltina, 
Rinkimų taryba atsakomipga 
už tą neapsižiūrėjimą arba 
nepaisymą.

buvo 
keli

jau už sa- 
spalio 28

žiai įvertinto šio 
koncerto.

Koncertas įvyks 
vaitės sekmadienį,
d., Liberty Auditorijoje, kam
pas Atlantic' Avė ir 110th St., 
Richmond Hill, N. Y. Pradžia 
8 vai. (naujuoju laiku — tą 
dieną laikrodžiai bus pasukti 
vieną valandą atgal).

PLATUS TYRINĖJIMAS
Miesto valdžia nusprendė 

pravesti platų trafiko tyrinė
jimą. Tyrinėjimas apims tra
ti ką tarpe New Y or k o ir New 
Jersey ir kaštuos $250,000.

Darbininkai turi teisę 
gauti 2 vai. balsavimui

New York valstijos proku
roras Javits patvarkė, kad 
darbininkai rinkimų dieną tu
ri teisę gauti dvi valandas bal
savimui. Samdytojai neturi 
teisės už tas dvi valandas iš
skaityti iš algos. Tai svarbu 
žinoti ir atsiminti kiekvienam 
darbininkui.

Sveikina
Petras Grabauskas sveiki.^ 

na Laisvės štabą atviruku, iš ‘ 
Baltimore, Md. Rašo, kad su 
sesute vyksta pas mainierius Į 
Shenandoah.

Ačiū jam už linkėjimus ir 
mos linkime jam gerai praleis
ti laiką svečiuose.

TEATRUOSE
šiandien, ketvirtadienį, 

Brooklyno Muzikos akademi
joje pradeda vaidinti Fujiwa
ros operos trupė iš Japonijos. 
Du kiti spektakliai bus penk
tadieni ir šeštadeinį. Ketvir- 

opera 
Dalis 
anglų 
Penk-

tadieni bus perstatyta 
“Madam 
jos bus 
kalboje, 
tadieni o
ta opera “Mikado” ir ta pati 
opera bus duota ir šeštadieni.

Fujiwaros
skaitoma 
ponijoje.

Butterfly”.
dainuojama 
dalis japonų.

vakare bus perstai y-
“ Mikado

operos trupė 
viena geriausių Ja-

* * *
pažangių aktoriųGrupė 

Greenwitch News1 teatre pra
dėjo vaidinti naują veikalą 
“Me, Candido”. Tai bene pir
mas veikalas, 
ertorikiečių 
Yorke. Nors
nedidelis, esąs 
aktoriai nelabai 
sas prirengimas 
rint mažai fondų, 
rėjo pripažinti,

DEVYNIŲ PĖDŲ GYVATĖ

Yra visokių keistų žmonių. 
Prieš šešis mėnesius savinin
kas Fin Land Pet Shop, 668 
Alberton Ave., Manhattane; 
nusipirko ir parsivežė 9 pėdų 
gyvatę. ' Kelios dienos atgal 
gyvatė iš jo krautuvės pabė
go. Išsigando visa apylinkė. 
Už poros dienų policijai pavy
ko ją rasti kaimyno krautu
vės skiepe. Gyvate atiduota 
zoo daržui ir bus rodoma 
žmonėms.

New Yorko Moderniško me
no muziejų šiomis dienomis 
turėjo pasiekti didelis siunti
nys brangių senų meno kūri
nių iš Florencijos, Italijos. Tai 
paveikslai iš Florencijos gale
rijų, tapybos kūriniai, kuriuos 
sukūrė žymiausieji Italijos re
nesanso dailininkai.'

Bet, ar tie paveikslai pa
sieks Ameriką, dar klausimas. 
Italijoje menininkai, kritikai 
ir kultūriečiai bendrai protes
tuoja, reikalauja, kad pa
veikslai nebūtų siųsti. Eksper
tai sako, kad kelionė jūra ir 
oras gali pakenkti tiems 
veikslams, kaip gerai jie 
būtų įpakuoti. 

____ __ ____________ i----------___

pa-
ne-

Praves apklausinėjimą
Policija pagaliau nuspren

dė išgirsti biznierių skundą. 
Tai skundas, kad iš jų šiukš
lių rinkimo firmos atlupa iki 
gyvojo kaulo. Policija ieško- 
sianti būdų padarymui galo 
tam raketui. z .

Pasitraukė ABC prezidentas
Pranešta, kad didelės per

mainos pravedamos American 
Broadcasting Co.' viršūnėse. 
Rezignavo jos prezidentas R. 
E. Kintner, kuris per metus 
gauna $100,000 algos. Eisią 
laukan ir kiti aukšti pareigū
nai. I |

Criterion Theatre

Box-Office Now Open
FOR

The Exclusive new York Engagement* 
OF

PRODUCTION

Che Cert Qiininandineiits 
A Paramount Pictur. IN TECHNICOLOR? AND VISTAVl^ION 
TWO PERFORMANCES DAILY • ALL SEATS RESERVED 

MAIL ORDERS NOW I
SCHEDULE OF PRICES AND PERFORMANCES ORCH. I LOCK BALCONY

MONDAY thru FRIDAY Mat». at 2:00 P.M.. . .$2.40. ..$ 1.80 
SATURDAY .nJ SUNDAY Mata, at 2:30 P.M... .$3.30.. .$2.40 
EVERY EVENING at 8:00 P. M........................., ... $3.30. .. $2.40
Al!prictt incl. tax, Holiday actedule and price* aame aa Sat. and Sun.

Criterion Theatre starting Nov. 9th 
Broadway and 45t)t Street

Tire Cecil B. DeMille Production of "THE TEN 
COMMANDMENTS" it an exclulive engagement at thit theatre. 

During thit engagement it will liot be ahown in any other theatre in thia city.

f

Kaip tai galima buvo numatyti, 
“Times” stoja už Eisenhower j...

priešrinkiminės i atsakomingas, jis žada daug 
• t k0, negalėtų ištesėti. Ei-

senhoweris, iš kitos pusės, ir
gi netobulas, sako “Times”, 
ypatingai negeri kai kurie jo 
kabineto nariai, kaip tai ap
gynus' reikalų sekretorius Wil- 
spnas ir valstybės sekretorius 
Dullės. Bet “Timės” visvien 
randa, kad Eisenhoweris tin
kamesnis. y

Kadangi “Times” pasisaky
mas už Eisenhower) galėjo 
būti numatytas, tai jis esmi- 
nįąi, daug ko nepakeičia. At
simename, kad tas didlapis 
stojo ir prieš Roose veltą, bet 
tas nepaveikė New Yorko 
balsuotojų. Dauguma “Times” 
skaitytojų yra gan apsišvietę 
žmonės, kurie turi gan tvir
tai sudarytus įsitikinimus.

Vienaip ar kitaip, dabar tik 
“Post” lieka- su demokratais, 
o neutralių didelių dienraščių 
New Yorke jau nėra — visi 
kiti už Eisenhowerį.

Per visą 
kampanijos ląiką iki šiol di
dysis “Times” laikėsi savo 
vedamuose straipsniuose kaip 
ir kokio neutralumo tarp Ste- 
vensonb ir Eisenhbwerio.'' Bet 
kas pažįsta “Timfes” ‘ papro
čius ir nusistatymus, žinojo, 
kad £alų gale; gal kelios sa
vaitės prieš rinkimus, tas di
dysis ir “respektingasis” ka
pitalo organas parems Eiseh-i 
howeri, kaip beveik visuomet: 
galutinėje išvadoje paremia 
republikonu?.

Taip ir atsitiko šiuo kartu: 
antradienio laidoje “Times” 
talpina ilgą vedamą straipsnį; 
kurį baigia šiais .žodžiais: 
“Mes remiame Prezidentą 
perrinkimui”.

Ilgasis “Times” vedamasis 
susiveda prie maždaug to:

Abu, Stevensonas ir Eisen- 
howeris, yra “vidurkelio žmo
nės”. Abu geri, remtini. Bet 
Stevensonas bent kiek mažiau

PAVĖLUOTA VASARA

Praeitą pirmadienį, spalio 
15, data, kuomet kartais jau 
sninga, New Yorke buvo tik
ra vasara: temperatūra buvo 
pasiekusi 84 laipsnius šilumos. 
Parkuose radosi daug saulėje 
besišildančių žmonių, o kai

į kurie energingi žmonės net iš
sirengė į maudykles-pliažus.

Antradienį jau buvo kiek 
vėsiau1, nors dar viš' žymiai 
šilčiau, negu tai-yra tokiu me
tų

Jau nustatė gengsteriams 
bylos laiką

Federalinis: teismas patvar
kė, kad Johnny Dio ir kitų 
septynių gengsterių byla bus 
nagrinėjama lapkričio 7 d. Jie 
kaltinami sužeidime laikrašti
ninko Riesel, rūkštimi išdegi
nant jam akis.

laikui

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 7-tos Apskr. metinė kon
ferencija jvyks spalio 21 d., 11:30 
vai. ryto, 318 Brdoaway. Kviečia
me visas kuopas prisiųsti skaitlingą 
delegatų skaičių. Turėsime daug 
reikalų aptarti, kas link ateinančių 
mėtų veikimo. Taipgi dienraščio 
Laisvės klausimą, ypač ką tik pra-; 
sidėjusį vajų, gavime naujų skaity
tojų. J. Jaskevičius, Sekr.

(199-202)

Iš 'ligoninės siūloma padaryti 
seneliams prieglaudą

Kadaise Neponsit Hospital 
buvo garsi džiovininkams gy
dyti įstaiga. Bet jau kelinti 
metai yra apleista, tuščia. Da
bar siūloma šitą buvusią li
goninę paversti seneliams 
prieglauda. Remontas miestui 
kaštuosiąs apie $80,000.

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo susirinkimas 

Įvyks spalio (Oct.) 18-os va
karą, 8-ą vai., Auditorijos pa
talpoje. Yra skubių reikalų. 
Svarbu visoms atvykti.

Valdyba

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

Darbininkai gavo 
algų pakėlimą

Bronxo ir Westchesterio pa
vietų- namų prižiūrėtojai lai
mėjo algų pakėlimą $3.12 per 
savaitę. Pakėlimas apima 9,- 
000 darbininkų. Jie priklauso 
prie Building Service Interna
tional Union.

Užrašykite Laisvę savo draugui

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

kuris liečia pu- 
gyvcnimą New 

News teatras 
rūsyje, nors 
žinomi ii’ vi- 
padarytas tu- 

kritikai tu- 
kad drama

pajėginga ir Įspūdinga. Laik
raščio “Times” kritikas B. 
Atkinsonas sako, kad šis vei
kalas žymiai geresnis už vi
sus naujus veikalus, kurie 
paskutiniu laiku pasirodė Bro- 
dvės teatruose..

Cleaning Women. To work << 
P. M.—12 P. M. Cleaning offices 
in large bldgs. Up to age 45. Ap
ply 9 A. M. all wk. Please do not 
telephone. Must speak English. NA
TIONAL CLEANING CONTRACT
ORS, 9 W. 29th St., N. Y. C.

(203-209)

MALE and FEMALE
Ką planuojate rengti ši ru

denį ? Laisvės spaustuvė pi
giai ir gražiai padarys spau
dos darbus jūsų parengimams.

45 Metų Vedybų Sukakties Paminėjimui

BANKIETAS

COUPLES

Cooks Asst., Nurses Aides. Sober, 
reliable, $265 month. Apt. main- 
ten'ance, laundry. Also: Couple, 
Waitress and Porter. Sober, reliable, 
$160. Maintenance, laundry. Write 
Box 127, Valhalla, N. V., or phone 
WIL 8-2386/9 A. M.—5 P. M. 3/< 
hr. Grand Central.

(202-20&f

HELP WANTED MALE

GLAZIER

Must be experiened. 
Full or part time.

Steady work. Good pay.
LE. 4-4662 .

(202-208/

OPERATORES IR TAISYTOJOS.
Prie quilting. Patyrusios. Darbas 
vakarais. Ant Metallic Quilting 

mašinos.
CORONET QUILTING CORP. 

CH. 2-5737
(202-208)

• SHEET METAL WORKER

1st class layout man. Work on 
heavy and light gauge metal. Also 
ARC WELDER. Exp. Steady work, 
good pay. Top Company. Phone ort 
apply. 1,

EXPERT HASS METAL 
FABRICATORS

292 Flushing Ave., B’klyn 5
ULster 5-1060

(197-205)

Framlk ir Olga Reinhardtai

METAL MAN

Must be good production man. 
Excellent permanent position if 
qualified.

I). & E. AUTO BODY 
IL. 7-0883

Jų pagerbimui 45 metų vedybinio gyvenimo 
proga banketas įvyks sekmadienį

Spalio 21 October
Tai bus pietūs, pradžia 1:30 vai. dieną

(199-205)

BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių dėmesiui!
Lietuvių Kriaučių 54-to Skyriaus 

A. C. W. of A. extra susirinkimas 
Įvyks 1956 m. spalių mėn. 24 d., 5 
vai. 30 min. vakare, 11-27 Arion PI., 
Brooklyne. Visi nariai būtinai da-; 
lyvaukite. Bus svarstomi du svar
būs klausimai: senatvės pensijos ir 
prezidento rinkimai.
• Kipras Sadauskas

MATTHEW A
| BUYUS

(BUYAU8KAS)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
*06^*06*

: 426 Lafayette St- :
Newark 5, N. J.
MArket Z4J172

I ,  ■ UKW'-M*.

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Reinhardtų pagerbimui banketą rengia Mr. & 
Mrs. Walter Keršuliai, Mrs. K. Petrikienč, 

Mr. & Mrs. Julius Kalvaičiai.
Rengėjai maloniai kviečia visus Reinhardtų 

draugus ir visus Didžiojo New Yorko 
apylinkės lietuvius dalyvauti 

šiame gražiame pokilyje.

Laisvi (Liberty) Ketvirta d., Spalio (Oct.) 18, 1956(201-202)

LORBEN CORP, is Hiring Ma
chinists. We need 2 men cap. of 
making jigs and fixtures and set
ting up of production mach. in 
moderate size machine shop. Exc. 
opp. with tested company. Continu- 
ality expand. Sal. depends on your 
ability. VA. 5-4229.

(203-209)

Business Opportunity

Delicatessen & Grocery. Glendale 
& Cooper Ave. Established 30 years. 
Sold completely equipped by owner. 
Call after 1 P. M.

HE. 8-2310

(199-205)

BEAUTY SALON. For Salo. Est. 
25 years. Ridgewood vicinity. Newly 
decorated, 3 wet booths, 3 dry. 
Completely equipped. Sold by own
er. Call aftr 6 P. M. HY. 7-4149.

(197-203)




