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KRISLAI
N. Y. Timeso balsas.
Stevensono rankose kozy-
F. ir O. Reinhardtai. [re.
Ar su valdys?

Rašo R. Mizara

New Yorko Times pasi
sakė už Eisenhowerio išrin
kimą šalies prezidentu.

Kai kurie mano, jog tai 
reiškia, kad Eisenhoweris 
rinkimus ir laimės.

Bet ne visuomet Timeso 
balsas yra “dievo balsas.” 
Atsiminkime, kaip Times, 
rodosi dviem atvejais, buvo 
išstojęs prieš Roosevelto 
išrinkimą, bet Rooseveltas. 
visvien buvo išrinktas.

Vieną kartą prieš Roose- 
veltą buvo išstojusi visos 
šalies stambioji spauda; jį 
visaip šmeižė iP niekino, 
bet didelė dauguma balsuo
tojų to nepaisė.

Taip gali būti ir lapkričio 
6 dieną.

Tiek buržuazinės spau
dos žymesnieji kolumnis- 

' tai, tiek rimtesnieji radijo 
komentatoriai pripažįsta, 
kad Stevensonas turi savo 
rankose tvirtą kozyrę: jis 
stoja už tąi, kad būtų sulai
kyti atominių bei hidroge- 

a ninių bombų bandymai.
a Stevensonas pareiškė, 
T kad jis, kai bus išrinktas 

prezidentu, tarsis ir su di
džiąją Britanija ir su Ta
rybų Sąjunga tuo reikalu. 
O tai reiškia: taikos išlai
kymo reikalu.

Stevensoną remia darbo 
unijos, gi jos šiandien ga
lingos..

Farmeriai, kiek jaučia
ma, taipgi nepasitenkinę 
Eisenhowerio politika. Jei 
farmeriškų valstijų balsuo
tojai pasisakys už Steven
soną, tai jis ir bus išrink
tas.

Žinoma, viskas priklauso 
nuo “jei”.

. Brooklyne gyvena Frank 
y ir Olga Reinhardtai. Tai 

jau ne jaunuolių pora, nes 
šiemet sukanka 45 metai, 
kai jiedu susituokė.

Ir štai, šia proga jų geri 
prieteliai ruošia Reinhard- 
tams pagerbti pietus-ban- 

- ketą, kuris įvyks spalio 21 
dieną Liberty Auditorijoje, 

. : Richmond Hill, N. Y.
Aišku, pagerbti porą dėl 

, to, kad ji gražiai išgyveno 
45 metus, yra gražus daly
kas.

Bet šiuo atžvilgiu yra 
kas nors daugiau:

• Reinhardtai — visuomeni
ninkai, per ilgus metus da
lyvauja viešajame lietuvių 

/ gyvenime ir veikia sulyg 
savo išgale.

Patas Frank Reinhard- 
T ’tas ilgai veikė kriaučių u- 

nijoje ir kitose organizaci
jose. Nenustoja jis veikęs 
ir šiandien, nors jau yra 
pensininkas.

Dėl to Didžiojo New Yor- 
kp lietuviai privalo sekma- 

t dienį dalyvauti šiame ban
kete ir atitinkamai pagerb-

Britai siunčia savo 
orlaivius į Jordaną

Sprūminiai RAF orlaiviai atvyko 
padėti Jordanui ‘atremti Izraelį’
Ammanas. — Britai pa

skelbė, kad jie siunčia dau
giau savo sprūsminių (jet) 
orlaivių Jordanan. Keli 
britų aviacijos eskadronai, 
kaip tai dabar pasirodo, vi
są laiką radosi Jordane, ne
žiūrint fakto, kad Jordanas 
išsiuntė iš šalies Glub Pa
šą, ir atrodė, kad Jordanas 
tampa pilnai savaimingu.

Dabar sakoma, kad Jor
dano kariuomenės vadovybė 
yra antibritiška ir solidari
zuojasi su Nasseriu, bet 
karalius Huseinas lieka 
pro-britiškas ir tai jo ran
kose dar randasi galia 
kviesti britų aviaciją.

Britai sako, kad jie siun
čia orlaivius Jordanan, kad, 
reikalui ’atėjus, atremti iz
raeliečių invaziją. Bet yra 
nuomonių, kad britai tik 
stengiasi palaikyti sau

Izraelio komunistai ragino 
sulaikyti “keršto puolimus”
Jeruzalė. — Izraelio kne- 

sete (parlamente) komunis
tai patiekė rezoliuciją, ku
rioje reikalauja iš valdžios 
pasižadėti nekartoti tokių 
karinių “bausmės ekspedi
cijų,” kaip tai Izraelio ar
mija praveda laiks nuo lai
ko prieš egiptiečius, sirijie- 
čius arba jordaniečius. Pa
skutinėje tokioje “keršto 
akcijoje” prieš jordaniečius 
izraeliečiai nukovė 48 Jor
dano karius.

Už komunistų rezoliuciją, 
betgi, balsavo tik patys ko- 

ti vertus pagarbos Rein- 
hardtus.

New Yorko miesto poli
cijos komisijonierius Ken
nedy pasakė savo “paval
diniams”: _ .

— Jūs žinote gemblerius. 
Suimkite juos ir įkalinkite.

Sakoma, gemblerių šian
dien mieste priviso labai 
daug. Galimas daiktas, kad 
ne vieną jų sučiups, “teisy
bės ranka.” Bet mane ste
bina tai: jeigu, kaip sako 
komisijonierius, policma- 
nai žino, kas yra gemble- 
riai ir kur jie, tai kodėl jų 
ikį šiol nesuėmė? Kodėl rei
kėjo laukti įsakymo iš vir
šaus ?

Jau seniai buvo pradėtas 
“kryžiaus karas” prieš nar
kotikų (dope) pardavėjus 

i ir tuos, kurie narkotikui 
naudoja. Bet ar jų šiandien 
mieste nėra? Kiekvienam 
aišku, jog taip, yra.

Doleris nugali viską. 
Gemblerystės biznyje, nar
kotikų biznyje veikia dide
lės sumos pinigų, todėl 
tuos biznius nėra lengva 
•eliminuoti.

draugišką Huseino valdžią. 
Jordane dabar rengiamasi 
prie parlamentinių rinki
mų. Karalius Huseinas ir 
kiti pro-britiški elementai 
bijo, kad tie rinkimai gali 
atnešti laimėjimą elemen
tams, kurie stoja už Jorda
no prisidėjimą prie Egipto- 
Sirijos - Arabijos anti-im- 
perialistinio bloko.

Jordane jaučiasi nemen
kas neramumas. Net yra 
kalbų, kad Sirija ir Egip
tas gali bandyti .pasidalinti 
Jordano teritorija.

VIENA, AUSTRIJA.-Čia 
įvyko protesto demonstra
cija prieš Italiją. Demon
strantai protestavo prieš 
Italiją neva dėl vokiečių 
austrų persekiojimo Tyre
lio dalyje, kuri priklauso 
Italijai.

munistai, 4 deputatai, o vi
si kiti prieš. Kairiųjų so
cialistų partijos (MAPAM) 
deputatai, kurie dažnai bal
suoja su komunistais, jų 
šiuo klausimu nerėmė.

Premjeras Ben-Gurionas, 
socialdemokratas, pasak ė 
kaljbą, kurios aštriausieji 
žodžiai buvo atkreipti prieš 
Egipto Nasser. Jis Nasserį 
vadino fašistiniu diktato
rium. Komunistas kalbėto
jas priminė parlamentui, 
kad Nasseris yra anti-kolo- 
nialis kovotojas, kuris iš
stoja kaip tik prieš tas im
perialistines jėgas, vyriau
siai britų, kurios lieka 
mirtingi ausiomis Izraelio 
priešininkėmis.

BERLYNAS. — Vakarų 
Berlyno laikraščiai sako, 
kad Maklenburge 1 ( R y tų 
^Vokietijoje) 2,000 darbi
ninkų išėjo streikan.

Afganistano premjeras Daud 
iškilmingai sutiktas TSRS

Maskva. — Į Tarybų Są
jungą atvyko Afganistano 
premjeras M o h a m e d ą s 
Daudas. Jis tapo sutiktas 
iškilmingai. Aerodrome ra
dosi premjeras Bulganinas, 
C h r u š č iovas, Mikojanas. 
Jie atvyko sutikti Daudą, 
nors yra užimti derybomis 
su Japonijos premjeru Pla
to jama.

Kaip žinia, Sovietai yra 
davę Afganistanui $100,- 
000,000 paskolą ir tarybi
niai technikai stato dirbtu
ves toje atsilikusioje Azijos 
šalyje. Afganistano sosti
nėje Kabule dabar rieda ta
rybiniai autobusai, visur 
matosi tarybinės mašinos 
ir t. t.

LAISVES VAJUSt,

Gavimui Naujų Skaitytojų
Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir efc iki sausio 1 d. 1957.
KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:

&

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................ 820
So. Boston, Mass.......................   460
Philadelphijos vajininkai ................................... 440
Lawrence, Mass..................................................... 420
Water būrio vajininkai ........................................ 400
P. Paserskis—A. žemaitis, Baltimore, Md.........368
Cleveland*) vajininkai ........................................ 340
L, Tilwick, 'Easton, Pa. ......................................  280
LLD Moterų kuopa, Binghamton, N. Y< 224
V. Kvetkas, Cambridge, Mass.................................200

'A. Apšegienė, Auburn, Me...........................  ..................................................
L. Prūseika, Chicago, III.................................................................................... 144
J. Patkus, Now Haven, Conn. ......................................................................... 160
Worcester, Mass...................................................................................................... 160
P. Šlekaitis, Scranton, Pa................................................................................... 112
Harrisono vajininkai ............................................................................................. 60.
C. K. Urban, Hudson, Mass. ............................................................................... 60
A. Valinčius, Pittston, Pa...................................................................................... 60

Po naują prenumeratą, atnaujinimų ir aukų pri
siuntė: Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; A. Žemaitis, 
Baltimore, Md.,; S. Penkauskas, Lawrence, Mass.; L. 
Tilwick, Easton, Pa.

Naujai įstojo į vajų .su atnaujinimais: H. Thomas, 
Hingham, Mass.; J. šapranauskienė, Philadelphia, Pa.; 
M. Strižauskięnė, Waterbury, Conn.; J. K. Navąlinskie- 
nė, Binghamton, N. Y.; V. Kvetkas, Cambridge, Mass.; 
Worcester ietis; P. Šlekaitis, Scranton, Pa.; P.'Pasers
kis, Baltimore, Md.; J. Patkus, New Haven, Conn.; L. 
Prūseika, Chicago, Ill.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAIS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

LLD 2 kp. (Mot. skyr.), So. Boston, Mass. $38.00 
P. Kreshaunas, New Kensington, Pa.................. 10.00
A. Romanas, Chicago, Ill.................................. 10.00
Veronika Lisajienė, B’klyn, N. Y................... . 10.00

(Tąsa 4-tam pusi.)

JXB unija lai
riolcimiis NT taosfe
New Yorkas. — Nepri

klausomoji uosto krovikų 
unija, ILA (International 
Longshoremen Association) 
laimėjo rinkimus New Yor
ko uoste, sumušdama AFL- 
CIO uniją IBL (Interna- 
national Brotherhood o f 
Longshoremen) 3 prieš 2 
dauguma. ILA gavo artb 
12,000 balsu, IBL apie 7,- 
000.

Rinkiniai buvo sekami su 
dideliu susidomėjimu, nes 
tąi buvo trečias ir gal pa
skutinis AFL-CIO bandy
mas sumušti ILA ir perim
ti New Yorko uosto krovi
kų Vadovavimą. Kaip ži
nia, ILA i šs t u m t a iš 
AFL-CIO, nes jos vadovy

Hallinanas paduoda/platų pasirinkimą pažangiečiam
nan sako, kad tas nereiš-New Yorkas. — Buvęs 

Progresyvių partijos prezi
dentinis kandidatas Vin
cent Hallinan atspausdino 
laišką trockistų laikraštyje 
“The Militant”. Kaip žinia, 
Hallinanas kelios savaitės 
atgal' ragino visus pažan
giečius balsuoti už-trockis
tų prezidentinį kandidatą 
F. Dobbs, SWP partijukės 
vadą,

Dabartniame laiške “Mi
litant” puslapiuose Halli-

Punktai

bėje dar esą rakė ti erinių 
elementų.

ILA kelios savaitės atgal 
buvo užvedu si derybas su 
AFL-CIO vadovybe, kad ji 
būtų įleista į tą bendrą są
jungą, bet jos prašymas at
mestas. Kas bus dabar, po 
ILA laimėjimo, nežinia. 
AFL-CIO vadovybė turi pa
sirinkimą tarp dviejų kelių: 
ji gali ir toliau tęsti kovą 
prieš ILA, arba gali paleis
ti IBL ir susitarti su ILA.

Prieš rinkimus bijota, 
kad gali būti neramumų 
uoste ir net api-e 5,000 poli
cininkų tą dieną ten radosi, 
kad palaikyti Tvarką. Vie
nok, policininkams neprisi
ėjo nieko darytį. / 

kia, jog jis priešingas ki
toms kairioms partijoms. 
Jis sakė, kad jaučia pagar
bą Komunistų partijai, bet 
ji kandidatų nestato. Kas 
nesutinka su SWP, galėtų 
balsuoti už Socialist Labor 
Party kandidatą E. Haas 
arba Socialistų partijos 
kandidatą D. Hoops, sako 
Hallinan.

Bet Hallinan lieka prie 
nuomonės, kad pažąngie-

Stevensonas vadini
Nixoną 'dviveidžio' 
.Jis sako, Nixonas nepatikimas 
aukštai vice-prezidento tarnybai
Flint, Mich. — Demokra

tų prezidentinis kandida
tas Adlai Stevensonas kal
bėjo Flint Civic auditori
joje arti 4,000 žmonių mi
niai. Dauguma šio masinio 
mitingo dalyvių buvo auto- 
darbininkai, UAW nariai.

Tame mitinge Stevenso
nas padarė aštriausią ata
ką prieš vice - prezidentą 
Nixona. Jis sakė, kad Nix
onas yra “daugelio kaukių 
žmogus” — dviveidis, dau- 
giaveidis. Jis klausė: “Kas o 
gali sakyti, kad jis pažįsta 
tikfą Nixono veidą?”

Jis pridėjo, kad šis nepa
tikimas žmogus netinka 
aukštai vice-prezidento tar
nybai, o dar blogiau yra, 
kad jis bile momentu galė
tų tapti ir prezidentu.

Stevensono aštrūs žodžiai

Suezo kanalo t v a r k y m a s 
eina kuo sklandžiausiai

Kairas. —Suezo kanalo 
tvarkymas po Egipto admi- 
stracija eina taip sklandžiai 
ir atsakingai, kad dabar 
jau niekas nekelia abejonių, 
ar patys egiptiečiai mokės 
kanalą tvarkyti. Šios sa
vaitės pradžioje vienas bri
tų prekybinis laivas buvo 
kanale sulaikytas seklioje 
vietoje ir britai - francūzai 
tuojau džiaugėsi, kad ka
nalo operacijos gal bus su
laikytos kelioms dienoms, 
kas jiems būtų davę daug 
propagandinės medžiagos.

Bet egiptiečiai pilotai- 
navigatoriai viską sutvarkė 
dviejų valandų bėgyje, lai
vas praplaukė kanalą ir ne- 
buvo jokio atidėliojimo. 
Britas laivo kapitonas pa
reiškė :

“Atrodo, kad tie boisai 
žino viską, ką jnes žino-

Sovietuose einama prie 
7 valandų darbo dienos

Zaporožė. — Pradedant 
n'aujais metais, 15,000 di
džiulio Zaporožstal plieno 
fabriko darbininkų pradės 
dirbti tik 7 valandų dieną. 
Tai bus tik menka pradžia, 
nes tarybinė spauda sako, 
kad su laiku prie 7 valandų 
darbo dienos pereis visi 
plieno ir geležies pramonės 
darbininkai. Angliakasiai 
ir dabar jau dirba trumpes
nes valandas, kartais ne 
tik 7 valandų darbo dieną, 
bet ir 6.

čiai turės balsuoti už vieną 
socialistinių partijų, o ne 
už demokratus.

Kaip žinia, New Yorke 
SWP ir SL? kandidatai nu- 
imti nuo baloto, čia lieka 
tik Thoihaso vadovaujama 
Socialistų partija.

L *

prieš republikoną Nixoną 
buvo sutikti garsiais ploji
mais. Stevensonas vadino 
Nixona blogos valios ir 
pletkų skleidėju, neatsako
mi ngu žmogumi ir t. t. Jis 
sakė, kad vice-prezidentu 
turėtų būti aukštos moraly
bės žmogus.

Tuo tarpu prezidentas 
Eisenhoweris kalbėjo Seat
tle, Wash. Ten jis pašiepė 
demokratus ir Stevensoną, 
sakydamas, kad Stevenso
nas tęsia savo “liūdną 
giesmę,” kuria nori įtikinti 
Amerikos žmones, kad vis
kas blogai, tuo tarpu, kai 
žmonės žino, “kad dalykai 
klojasi puikiai.” •

Bet prezidentas dar neat
sakė į Stevensono raginimą 
pradėti derybas su kitais 
kraštais dėl H-bombos ban
dymų uždraudimo.

Visų šalių laivai, išski
riant dviejų, dabar moka 
atlyginimą naujajai egip- 
tietiškai kanalo administra
cijai. Tos dvi šalys, kurios 
atsisako mokėti, .yra Brita
nija ir Francūzija. Jos nu
siunčia ''atlyginimą senajai 
kanalo administracijai, ku
ri turi savo turtus Londono * 
ir Paryžiaus bankuose.

Egiptas galėtų, jeigu no
rėtų, sulaikyti britų ir 
francūzų laivus, bet dėl to 
dar nesiima tokių drastiškų 
priemonių. Egiptiečiai yra 
įsitikinę, kad su laiku tie 
atlyginimai, kurie dabar 
plaukia į bankuose užšaldy
tus senos kompanijos fon
dus, vis vien teks jiems.

Tarybiniai, Jugoslavijos 
ir kitų šalių naujieji pilo
tai jau pabaigė treniravi
mosi periodus ir jau dar
buojasi kanale.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

DETROITAS. — Auto- 
darbininkų unijos vadas 
pareiškė, kad jis pilnai pri
taria Stevensono reikalavi
mui baigti H-bombos ban
dymus. St. Louise profeso
rius David Hill, buvęs 
Amerikos atominių moksli
ninkų Sąjungos preziden
tas, pareiškė, kad tęsti tuos 
kenksmingus bandymus yra 
beprotiška, nesąmonė.

POZNANĖ. — Riauši
ninkų byloje iškelta, kad 
riaušių metu Poznanės ka
lėjimo galva LeVandovskis 
gavo įsakymą nuo valdžios: 
“Kas neatsitiktų^ nešaudy
kite i minias.”

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, protarpiais 

Gali būti lietaus
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SUKARNO GRĮŽO NAMO
INDONEZIJOS PREZIDENTAS Sukamo grįžo na- 

, mo iš socialistinių šalių, kur jis praleido nemaža laiko 
keliaudamas ir stebėdamas.

Sukamo labai daug apkeliavo. Pirmesniuoju atve
ju jis lankėsi Jungtinėse Valstijose, Kanadoje, Italijoje, 
Vatikane, Vakarų Vokietijoje ir Šveicarijoje. Tuomet 
grįžo namo. Pasilsėjęs, jis ir vėl leidosi kelionėn. '

Pastaroji jo kelionė bei vizitas buvo: Tarybų Są
jungoje, Jugoslavijoje, Čekoslovakijoje, Mongolijos Liau
dies Respublikoje ir Kinijos Liaudies Respublikoje.

Indonezija — jauna valstybė, jauna šalis, gyvenan
ti savystovų, nepriklausomą gyvenimą. 'Ji didelė šalis, 
su apie 80,000,000 gyventojų.

Kai}) pradėti naująjį gyvenimą, kaip tvarkytis, riš 
kur, kokius pavyzdžius imti, kad juo greičiau Indonezi
ja atsistotų į pirmaeilių šalių gretas kaip pramoninga, 
laisva šalis?

Šitie klausimai, be abejojimo, vargina tuos, kurie 
stovi Indonezijos priešakyje. Sukorna yra Indonezijos 
prezidentas. Jis—populiarus, jis gerbiamas savo žmo
nių. Na, ir dėl to jis nusitarė pavažinėti po pasaulį—po 
kapitalistinį ir socialistinį pasaulį, kad susipažintų su 
tuo, kas kur yra gera, kas kur yra bloga. Gerą jis žada 
taikyti savo šaliai, blogo nepriimti, jo vengti.

Netenka nė sakyti, kad Sukamo daug gero surado 
socialistiniame pasaulyje, ir jis tai pripažinę, jis tai pa
reiškė viešai. Bet ar jis stengsis, ar jis ‘dės pastangų, 
kad Indoneziją juo greičiau padaryti socialistine? Sun
ku į tai atsakyti.

Kiek tai liečia tarptautinę politiką, tai Indonezija, 
sakė namo grįžęs prezidentas Sukamo, laikysis nepri
klausomo kelio, nepriklausomos politikos. Ji nesidės nė 
į vieną tautų bloką. Ji, atsieit, bus tokia* kaip Indija. 
Bet Indonezijos politika būsianti griežtai nustatyta už 

7 taikos pasauly išlaikymą.
Tokios neutralūs šalys, kaip Indija, kaip Indonezija, 

r aišku, šiandien vaidina teigiamą rolę pasauly taikos at-

Iš senov. Lietuvos 
istorijos: Veisiejai

Lietuvos pietinėje dalyje, 
Ančios ežero pusiasalyje, 
yra išsidėstęs Veisiejų 
miestelis.. Gana tankus eže
rų tinklas, vaizdingos seno
jo Nemuno, Baltosios ir 
Juodosios Ančios pakran
tės, smėlėtos, pušynų kepu
rėmis pasipuošusios kalvos 
rajoną daro vienu iš gra
žiausių Dzūkijos kampelių.

Veisiejų praeitis, mažai 
žinoma. Manoma, kad tai 
jau seniai gyvenama vieto
vė. Istoriniuose šaltiniuose 
minima, kad Mindaugas 
XHI-ojo amžiaus vidury
je greta kitų žemių kry
žiuočių ordinui užrašė ir 
Veisius — dabartinių Vei-

PREMJERAS HATOYAMA MASKVOJE
JAPONIJOS PREMJERAS Ičiro Hatoyama šiuo 

metu yra Maskvoje. Jis veda derybas dėl taikos sutar
ties sudarymo tarp Japonijos* ir Tarybų Sąjungos..

Turime atsiminti, kad formaliai ir oficialiai tarp 
tų šalių dar tebėra karo stovis, nors jos ir nekariauja. 
Tuomet, kai tarp Japonijos ir Jungtinių Valstijų (o taip
gi ir kitų mūsų šalies talkininkų) buvo sudaryta taikos 
sutartis, jos sudaryme ir pasirašyme Tarybų Sąjunga' 

' nedalyvavo. Toji sutartis, buvo pasirašyta San Fran- 
ciske.

Prieš apie 15 mėnesių Japonijos ir Tarybų Sąjungos 
atstovai pradėjo pasitarimus LoMdone. Tie pasitarimai, 
su kai kuriomis pertraukomis, tebesitęsė iki šių dienų.

Japonijoje yra didelis žmonių reikalavimas, kad tarp 
; Tarybų Sąjungos ir Japonijos būtų juo greičiau suda

ryta tokia sutartis.
Ligi šiol nebuvo susitarta, sakoma, vyriausiai dėl 

.. poros ar daugiau salų, esančių Kurilų salyno grupėje. 
Tos salos prieš karą priklausė Japonijai, bet karo me
tu jas užėmė Tarybų Sąjunga. Kai kurios tų salų yra 
labai arti Japonijos ir jos yra tęje zonoje, kurioje ran
dasi daug žuvies. Kadangi Japonijos žmonių pragyve
nimas remiasi labai daug ant žuvies, tai jie ir nori gauti 
atgal tas salas, kad turėtif teisę laisvai aplink jas 

[ '* žuvauti.
Bet Tarybų Sąjunga nesiskubina dėl tų salų grąži

nimo Japonijai pasisakyti. Tarybų vyriausybė sako: pir
miau sudarykime taikos sutartį, sunormalizuokime po
litinius ir diplomatinius santykius, o po to galėsime tar- 

/ tis dėl tų salų.
Prieš kiek laiko į Maskvą buvo atvykusi Japonijos 

delegacija. Ji tarėsi su Tarybų Sąjungos vyriąusybe, bet 
■' ‘ nesusitarė. Nesusitarimo priežastis buvo kaip tik tos 

salos.
Tuomet pats premjeras Hatoyama nusitarė vykti 

Maskvon ir iš naujo tartis su Tarybų Sąjungos vyriau
sybe.

; , Na, ir šiandien tie pasitarimai Maskvoje vyksta. 
Kuo jie užsibaigs? Yra didelių spėjimų, kad jie užsi
baigs teigiamai, kad Japonijos vyriausybė dar iki se- 

| kamo šeštadienio pasirašys taikos sutartį.
Tarybų Sąjunga pažadėjo, tarp kitko, Jungtinėse 

i ■ Tautose balsuoti už tai, kad Japonija būtų priimta į 
. Jungtines Tautas. Galimas daiktas, kad japonams bus 

į duota ir kitokių lengvatų.
Hatoyamą pasirašyti taikos sutartį verčia gyvas 

. reikalas. Jei jis to nepadarytų, tai, sakoma, jis būtų 
priverstas pasitraukti iš valdžios.

Matot, kokia didelė yra žmonių jėga!
1 Anksčiau ar vėliau Japonijai teks tartis dėl suda- 

rymo taikos sutarties ir su Kinijos Liaudies Respubliką. 
Kinija taipgi yra artimas Japonijos kaimynas ir didelis, 

l .. galingas, kaimynas.. .............

Kovose su kryžiuočiais . 
apylinkių gyventojai buvo 
išnaikinti arba pasitraukė 
į Lietuvos gilumą. Visa te
ritorija iki Nemuno virto 
vientisa didžiule giria. Su
triuškinus kryžiuočius, čia v y
vėl kūrėsi gyvenamosios so
dybos. XVI amžiaus pra
džioje jau buvo pirmieji 
Veisiejų miestelio bruožai. 
S 1 u c k o kunigaikščiams 
priklausęs dvaras sekan
čio šimtmečio pradžioje ati
teko Radvilams. Nuo jų 
valdymo laikų, matyt, atsi
rado ir Radvilionių kaimo 
pavadinimas.

Istoriniai pastatai
Lietuvos hetmonas My

kolas Masalskis Veisiejuose 
pastatė didelius rūmus. Da*- 
lis jų išliko iki šių dienų. 
Dabar šiuose, XVIII am
žiuje statytuose, rūmuose 
įsikūrė vidurinė mokykla. 
Be rūmų, baudžiauninkų 
rankomis buvo pastatyta 
didžiulė -26 metrų aukščio 
bažnyčia. 'Vykstantis į Vei
siejus iš tolo pamato jos ky
šantį stogą, bet retas, tur 
būt, tepagalvoja, kiek var
go ir nelaimių jos statyba 
atnešė baudžiauninkui.

1808 m. Varšuvos kuni
gaikštystės statistiniame 
Užnemunės miestelių apra
šyme sakoma, kad Veisiejai 
—• nuskurdęs šlėktiškas 
miestelis su dideliais ponų 
rūmais ir nebaigta, į kated
rą panašia, bažnyčia.

Rajone yra ir kitų įžy
mių . vietų. Ant Nemuno 
kranto stovi Liškiavos pi
liakalnis ir pilies griuvė- 
įsiai. Pilies įgula pastodavo 
kelią į tolesnius Lietuvos 
ra j onus besi verž i a ntiems 
kryžiuočiams.

Iš senųjų kovų
Veisiejų apylinkių gy-j 

ventojai priešinosi ir vieti- j 
niams engėjams. Per, 1831 
.ir 1863 m. sukilimus apy
linkėse veikė gausūs sukilė
lių būriai. Ne vienas juose 
ir ’ galvą padėjo. Kapčia
miesčio kapinėse (12 km 
nuo Veisiejų) palaidota 
žinomoji 1831 m. sukilimo 
dalyvė Emilija Plioterytė, 
žuvusi kovoje prieš išnau
dotojus. Dvarų valstiečiai 
dar prieš baudžiavos panai
kinimą i buvo atsisakę dirb
ti dvarininkams. Tik iš
kviestų kazokų žiaurumai 
padėjo apmalšinti bau
džiauninkų b r u z dėjimą.

Apylinkių gyve ntojai 
skurdo. Žiaurus išnaudo
jimas, tamsumas ir medici
ninės pagalbos stoka dauge
lį jų ipirma laiko nuvarė i

I

kapus. Visame rajone ilgai 
nebuvo nė vienos mokyklos. 
Pradinė mokykla atidaryta 
tik 1870 m. žiemą joje bū
davo vos dvidešimt moki
nių.

Ekonominiu ir kultūri
niu atžvilgiu atsilikęs už
kampis Veisiejai liko ir vė
liau, Lietuvą valdant bur
žuazijai. Rajono teritorijo
je tebuvo viena progimnazi
ja, užtat stovėjo penkios 
smuklės; nebuvo nė vieno 
kinoteatro, bibliotekos ar 
skąityklo?.

Naujasis gyvenimas
Atkūrus Lietuvoje Tary

bų valdžią, Veisiejų rajo
nas smarkiai pasikeitė.' 
Valstiečiai susibūrė į kolū
kius. Aprūpinti modernia 
technika ir transportu, ko
lūkiai nuolat stiprėja. Lei
palingyje išaugo didelė 
MTS sodyba. Ant Juodosios 
Ančios upės pastatyta hid
roelektrinė 
srovę 
kiams ir Druskininkų ku
rortui. Elektros laidai nu
sitiesė į kolūkiečių gyvena
muosius namus. Kapčia
miestyje, ant Baltosios An
čios upės, statoma kita hid
roelektrinė.

Didelių pakitimų yra ra
jono gyvenime. Dabar rajo
ne veikia 4 vidurinės, 13 
septynmečių įr 34 pradinės 
mokyklos, kuriose mokosi 
apie 3500 mokinių. Atida
rytos 22 bibliotekos, yra 
kultūros namai, du stacio
nariniai kinoteatrai, rajono 
darbo žmones aptarnauja 
keturi kilnojamieji kinai, 
įsteigti pionierių namai. 
Daugelio kolūkių gyvenvie
tės radiofikuotos. Jeigu 
buržuazijai valdant rajone 
buvo tik du medicinos dar
buotojai, tai dabar darbo 
žmonių sveikatos sargyboje 
stovi 9 gydytojai. Medicini
nę pagalbą teikia 12 felče
rių ir akušerių, 35 medici
nos seserys. Rajone veikia 
ligoninė, gimdymo namai, 
ambulatorija, kaimo ligoni
nė, keturi" felčerių- - akuše
rių punktai.

Mūriniai pastatai
Rajono centre, nusagsty- 

Į tame daugiausia mediniais 
namais, pastaraisiais me
tais išaugo nemaža mūri
nių pastatų. Iškilo nauja 
universalinė parduotuvė, 
viešbutis, pirtis, eilė gyve
namųjų namų ir kt. Ir vis 
dėlto Veisiejų rajono pyk
domasis komitetas dar ne 

į viską padarė, kad Veisiejai 
j būtų tikrai patrauklūs, ge
rai sutvarkytas miestelis. 

'.Veisiejuose nuo seno yra 
puikus parkas, bet jis tin
kamai nesutvarkomas, ap
leistas. ;

Neblogos galimybės rajo
ne yra sportui vystyti. Vei
siejų pąrke. yra futbolo, 
krepšinio ir tinklinio aikš
tės. Ančios ežere įrengtas 
bokštas šuoliams į vandenį,, 
bet dėl rajono kūno kultū
ros ir sporto komiteto bei 
komjaunimo rajono komite
to kaltės sportinis darbas 
neįgauna plataus užmojo.

A. ST AB INGI S

tiekia elektros1 
aplinkiniams koįū-

Rugpiūčio 9 d. Baltijos 
jūroje prie Palangos atsi
rado nematytos žuvys, ku
rių gaudyti susirinko būrys 
meškeriotojų. Meškerioto
jai kabino prie kabliukų 
įvairius blizgučius, dau
giausia blizgančius popie
riukus nuo saldainių, prie 
kurių alkanos viešnios ne
paprastai kibo. Todėl vienu 
meškerės pakėlimu su ke
liais kabliukais buvo ištrau
kiama iki septynių ir dau
giau žuvų. Seni žvejai tvir
tino, kad Palangos pajūry
je anksčiau tokios žuvies 
jie nesugaudavę. Pasirodo, 
kad ta nežinomoji žuvis yra 
didžiųjų vandenų žuvis 
skumbrė. Jos nugara yra 
mėlynai žalsva su auksiniu 
atspalviu, išraižyta tam
siais skersiniai? dryžiais. 

Į Visa žuvis apauguši smul
kučiais žvynais, kurie labai 
greitai nusitrina. Uodegos 
pelekas giliai įkirptas, lyg 
kregždės uodega. Meškerio
tojai dažniausiai ištraukda
vo nedideles, vidutinės sil
kės didumo žuvis apie 20 
cm ilgumo, bet pasitaiko ir 
didesnių, kurių ilgis siekia 
iki 40 cm.

Palangiškiai žvejai pro
fesionalai nemėgsta skum
brių, nes jos sudraskančios 
jų tinklus. Mat, skumbrėm

gaudyti reikia specialių 
tinklų “spąstų”, kokius 
vartoja Juodosios jūros ir 
Amerikos žvejai, kur ši žu
vis turi didelę pramoninę 
reikšmę. Pavyzdžiui, Juo
dojoje jūroje skumbrių 
kasmet sugaunama dešim
tys milijonų! Skumbrės 
daugiausia veisiasi Atlan
to vandenyne tarp Ameri
kos ir Europos krantų, o 
taip pat ir kai kuriose jū
rose, ypač gausu Juodojo
je jūroje. Baltijos jūroje 
skumbrės pasiekdavo Suo
mių įlanką, 
plaukė ir 
krantes. .

Skumbrė 
minta mažomis žuvelėmis 
ir smulkiais jūrų gyvūnė
liais, kurie laikosi vandens 
p a v iršiuje. Skumbrės
plaukioja dideliais būriais, 
kaip silkės ar menkės, ir 
besivaikydamos grobį kar
tais nuklysta į jūros pa
kraščius, pasiekia neįpras
tas vietas. Taip, tur būt, at
sitiko ir šiemet, kada besi
vaikydamos grobį, 'jos atsi
dūrė Palangos kurorte, kur 
išgąsdintos n e v a i š ingų
meškeriotojų, greit nuplau
kė į gilumas ir pajūryje 
daugiau nebepasirodė.

J. Kauneckienė

o šią vasarą at- 
luietuvos pa-

Šis tas iš šen ir ten

Seno Vinco eilėraščių 
knyga jau statoma, norime 
ją išleisti lapkričio mėnesį. 
Kurie dar neužsisakėte jos, 
pasiskubinkite. Kaina $1.00.

Siatula prie Kongreso
Washingtone, prie Kon

greso rūmų ant Kapitolio 
kalvos tarp daugybės sta
tulų randasi ir viena, ku 
rios tikslas yra neva pa
gerbti Amerikos pionieres 
moteris. Bet pagerbiant tas 
pionieres, statula iš kitos 
pusės įžeidžia senuosius A- 
merikos gyventojus, — in
dėnus.

Ta statula vaizduoja bal
tą moterį-pionierę, laikan-1 
čia savo rankose kūdikį, 
kurį spaudžia prie krūti
nės tuo tarpu, kai prie jų 
randasi įžūlūs laukinis in
dėnas su tomaksuku - kir- 
viuku rankoje, kuris pasi
rengęs juos skalpuoti.

Indėnų organizacijos jau 
seniai reikalavo, kad šis 
paminklas būtų pašalintas. 
Jos aiškino, kad tas pa-( 
minklas pastato indėnus į 
nepaprastai blogą šviesą. 
Tiesa, buvo tokių atsitiki
mų, kad indėnai skalpavo 
baltuosius, įskaitant mote
ris, bet tai buvo ne dažnas 
dalykas ir ne tipiškas, o 
paminklas sudaro įspūdį, 
kad tai buvo kaip ir nuola
tinis atsitikimas. Indėnų 
organizacijos taipgi nuro
do, kad baltieji kolonistai 
pionieriai naudojo daugiau 
žiaurumų prieš vietinius 
gyventojus, negu indėnai, 
bet mes prie Kongreso .rū
mų nerandame paminklo, 
kuris vaizduotų kankinamą 
arba puolamą indėną.

Dabar, kuomet Kongreso 
rūmuose rengiamasi pada
ryti remontą, indėnų orga
nizacijos vėl pareikalavo, 
kad jų protėvius įžeidžian
tis} paminklas būtų nuim
tas.

Bandymai su pelėmis....
Olandų mokslininkas - 

psichologas daktaras Muhl
bockas praveda visokius 
bandymus su pelėmis, tyri
nėdamas jų elgesį, iš ko jis 
daro palyginamus išvedžio
jimus apie žvėrių ir žmonių 
psichologiją.

Šis daktaras paėmė seną, 
pelės patiną, kuris jau buvo 
apsileidęs, be apetito ir 
bendrai arti nugaišimo/Jįs

jį įleido į vieną narvelį su 
jauna patele. Daktaras 
Muhlbockas sako, kad jau
noji patelė kaip ir prižiūrė
jo seną patiną, laižė jo 
kailį, apvalė nuo parazitų,

tą baisią ligą galima kovo
ti radikališkiau. Kai kurie 
medikai yra tikri, kad už 
dešimtmečio kito žmonės 
bus skiepijami prieš vėžį, 
panašiai, kaip jie dabar 
skiepijami prieš polio.

Bet iki to kelias dar ilgo
kas. M.

Senovinis paprotys
Mūsų paprastas pasvei

kinimas — rankos paspau
dimas — atsirado labai se
niai. Priešistoriniais laikais, 
prieš daugelį tūkstančių 
metų, kai mūsų pirmtakai 
buvo dar šimtmečių miškų 
t a n k u m ynuose medžioto
jais - klajokliais, jų gyveni
mas būdavo kupinas pavo
jų. Todėl žmogus, susiti
kęs žmogų, iš pradžių įdė- A 
miai apžvelgdavo vienas a 
kitą, o paskui, jeigu būda
vo taikingai nusiteikę, ar
tindavosi vienas prie kito 
su priekin ištiestu rankos 
delnu, tuo parodydami, kad 
jame nėra akmens arba ki
to kurio ginklo. Priėję, 
apčiupinėdavo savo gimi
naičio dešinę ranką, kad 
galutinai įsitikintų jo tai
kiais ketinimais.

Kai kuriose atsilikusiose 
gentyse iki dabar išsilaikė 
paproty?, pamačius sveti
mą žmogų, atsitūpti. Kiti 
netgi atsisuka nugara į at
ėjusįjį, tuo duodami supras
ti, kad prieš jį neketinau’ 
nieko blogo. Dažnai nepa-.^ 
žįstami čiabuviai susitikę 
tiesia vienas antram ranką, 
sakydami: “Aš tau drau
gas, neturiu su savim pei
lio.”

Didžiausia moneta
Mūsų metaliniai ir popie-glaudėsi prie jo. Laipsnis-1.................... v

kai senasis patinas sutvir-i rįn1^ zefnėje nėra
jo, atgavo apetitą, kitaip 
sakant — pajaunėjo.
Bandymai Ohio kalėjime

Ohio valstijos sunkiųjų 
darbų kalėjime dabar pra
vedami svarbūs tyrinėjimai 
apie vėžį. 14 kalinių leidosi 

gyvomis vėžio 
kas sukėlė jų 
vėžį. Ląstelės 

į jų rankų rau-

ląstelėmis, 
raumenyse 
įskiepytos 
menis, tai yra, į vietas, kur 
natūraliai vėžys labai retai 
išsivysto, bet kur lengva 
sekti ligos eigą.

Visi? įskiepyti kaliniai bu
vo aiškiai informuoti, kad 
jie pasiduoda labai pavojin
gam eksperimentui, gal ga
li būti, jog liga juose nega
lės būti sulaikyta, kad jų 
galų gale laukia mirtis.

Bet tie savanoriai sutiko 
tapti to eksperimento ob
jektais. Vieni jų sakė, kad 
jų artimi, šeimos nariai, gi
minės arba draugai, mirė 
nuo vėžio, ir tas juos pavei
kė taip giliai, kad jie nori 
ką nors daryti prieš tą li
gą. Kiti sakė, kad jie tapo 
savanoriais tam, kad “pa
rodyti, jog jie gyvenime at
lieka ką nors vertingo”.

Tų eksperimentų siekis 
yra surasti, ar tik negalima 
būtų atrasti kokius nors 
čiepus prieš vėžį, panašiai, 
kaip atrasti čiepai (Saiko) 
prieš vaikų paralyžių. Me
dikai dabar yra priėję išva
dos, kad kai kurie žmonės 
turi naturališką atsparumą 
prieš vėžį, panašiai, kaip 
žmonės gali turėti atsparu
mą prieš kitas ligas. Medi
kai dabar' norėtų susekti, 
ar tik negalima kokiu nors 
dirbtiniu būdu, tai yra, per 
čiepus, sukelti žmoguje at
sparumą prieš vėžį.

■ Iki šiol visi tyrinėjimai 
apie vėžį, buvo apie gydy
mą, bet medikai dabar lai
kosi nuomonės, kad prieš

vieninteliai vertės matai. 
Įvairiose žemės rutulio da- 

į lyse atsilikusios tautelės 
vietoj pinigų naudoja įvai- 

, rių gyvių kriauklės stam
bių gyvulių dantis, paukš
čių plunksnas, graikiškus 
riešutus, tabako lapus, ka
kavos pupeles, druskos ga
balus ir kt.

Tačiau patys keisčiausi 
ir patys didžiausi savo api- 
imtimi yra Jepo saloje (Ra
miojo vandenyno Karoliną 
salų grupės) naudojami ak
meniniai pinigai. Vietiniai 
gyventojai juos vadina 
“fei.” Tie pinigai iškalami 
iš aragonitd-—kalkinių kil
mės mineralo ir panašūs į 
didžiules malūno girnas su 
skyle centre. Juo didesnis 
tokios monetos diametras 
ir juo ji plonesnė, tuo aukš
tesne jos vertė. Kai kurių 
fei diametras siekia 5 me-j 
trus. ,

Jepo saloje aragonito nė
ra. Vietiniai gyventojai ke
liauja jo parsivežti jūromis 
už šimtų mylių prie Palau 
salų. Tių pinigai turi to
kią teigiamą ypatybę, kad 
jų negalima pavogti, nes jie 
kartais sveria keletą tonų. 
Todėl fei paprastai laikomi 
lauke priešais trobesius.

Paukštys—lyra
Šio retai sutinkamo paukš

čio tėvynė — drėgni tropi
niai Naujojo Pietų Welso 
ir Viktorijos (Australija) 
miškai. Vardą paukštis— 
lyra gavo nuo ilgos (iki 70 
centimetrų) gražios uode
gos, panašios į muzikos in
strumentą — lyrą. Kai ly
ra išplečia uodegą, tarpu 
dviejų šoninių gražiai iš
lenktų plunksnų tarytum 
paauksuota vėduoklė, blik
si ir mirguliuoja plonytės 
kaip siūlai vidinės plunks
nos. Labai įvairus plunks
nų spalvų' derfhys.

,, ' ... ■*, #

2 pud.-Laisvė (Liberty)-Penktad., Spalio (Oct.) 19, 1956



V. MYKOLAITIS-PUTINAS--------------------------

SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

IŠ KANADOS

kelio. Kirvius

bematant visus 
Tuojau atsirado

(Tąsa)
Noreika, Daubaras ir dar vienas-kitas, 

įsižiūrėję į raitelį, prisiminė, kad tai tas 
pats, kurs prieš kurį laiką prie kalvės 
kalbėjosi su jais apie manifestą ir gyrėsi 
ciesorių matęs. Dabar visi sužiuro į 
Morkų ir laukė, ką jis pasakys.

Bet Morkus ilgai aiškinti nenorėjo, 
nes ir pats buvo labai susijaudinęs.

—Jis sako teisybę- Saldotai eina. 
Apie pietus bus čia. Neįsileiskime! Pa
liepių vyrai ateis į pagalbą pastoti jiems 
kelio. Gal ir iš Juodbalių paspės. Ir iš 
Karkliškių. Tuoj griebkimės darbo. Už
darykime kelią. Prie įvažiavimo į kaimą 
ties Galinio pirkia riogso išpurtus liepa. 
Užverskime ją skersai

» pinklus! Greičiau!
Dzido ryžtingumas 

uždegė kaip liepsna,
piūklai ir kirviai, ir visi patraukė prie 
Galinio liepos. Dirbo pasikeisdami sti
priausi vyrai dviem pjūklais iš abiejų 
šonų, kiti stebėjo iš šalies, patarinėjo 
dirbantiems ir svarstė, ko dar reiktų 
stvertis prieš užpuolikus. Daugelis jau 
spaudė rankose baslius, kiti bėgo namo 
ir grįžo su spragilais, šakėmis, kastu
vais, kauptukais.

Pagaliau liepa sujudėjo, pasidavė į šo
ną, triokštelėjo ir ošdama-šlamėdama 
griuvo skersai kelio. Riksmas išsiveržė 
iš visų burnų. Kelias buvo uždarytas, 
šalimais pilni vandens grioviai, toliau 
abipus klampūs daržai, arimai, balos — 
raiteliai nepraeis, o ir pėstiems būtų ne- 

fc. maža vargo. Tačiau ne vienam suspau
dė širdį, matant, kaip virto puikioji Ga
linio liepa, Šilėnų kaimo puošmena!

i

Tuo tarpu oras taisėsi. Debesys slin
ko į žiemius vis su didesnėmis prošvais
tėmis. Protarpiais kyščiojo saulė, ir 
maloni šiltos, auksinės šviesos bangavis 
dažniau perliedavo laukus ir kaimą. Pū
tė sausas, stiprokas pietų vėjas, balos 
ant kelio nyko, o patvorių takeliai ėmė 
džiūti.

Apypiete kitame kaimo gale pasirodė 
didelis vyrų ir moteli) būrys. Ėjo Kark
liškių ir Juodbalių žmonės. Ten paskli
do žinia, kad į Šilėnus kartu su vaisku 
eina koks aukštas vyresnysis nuo mi- 

Thistro, o gal ir nuo paties ciesoriaus iš
aiškinti manifestą, sutaikyti žmones su 
ponu. Kiti tam netikėjo ir spėliojo prie
šingai, kad vaiskas ateina į sodžių va
ryti žmones i lažą, kad saldotus ir jų 
akrlius reiks šerti, kol jie viską suės ir 
sunaikins. Dėl to reikia gintis ir mušti 
telegrama ciesoriui, kad prie tokio žmo
nių sunaikinimo neprileistų. - Kiti kalbė
jo, kad Skrodskis papirko generolą ir 
iškvietė vaiską, ir kad jeigu žmonės, 
priešinsis, tai vaiskas ir turės atsitrauk
ti. Dėl to saldotams esą ir uždrausta 

' šauti ir šoblėmis kapoti. Ponas norįs tik 
pagąsdinti žmones tuo vaisku. Šiaip ar

taip, visiems reikia traukti į Šilėnus ir 
žiūrėti, kas bus.

Vos, spėjo kaime aprimti tiekos žmo
nių sukelta maišatis, kaip iš laukų par
dūmė uždusę Balsių Mikutis su Brazių 
Jonuku ir išsigandę ėmė šaukti, kad nuo 
kalnelio jau matyti pilnas kelias saldotų. 
Net juoduoja! Išgirdęs tai nepažįsta
masis, kur buvo atjojęs su Dzidu Mor
kum, vėl pasileido į kitą galą rėkauda
mas.

—Ei, vyrai, moterys, bernai ir mer
gos! Jau eina vaiskas—rota pėstininkų, 
eskadronas dragūnų! Po perkūnų! Ei, 
nebijokite! Nepasiduokite! Ginkitės! 
Ginkitės!

Šitas keistuolio ar pamišėlio riksmas 
nuostabiai veikė žmones. Vieniems tai 
rodėsi beveik juokinga, kitiems baisu, o 
visiems kažkas keista, nepaprasta. Vi
sus, kas matė tą žmogų ir girdėjo jo šū
kavimus, apėmė kažkoks pusiau prieta
ringas dvasios pakilimas, nieko nepai
symas, visam kam pasiryžimas. Kas gy
vas bėgo iš pirkių į gatvę. Ypač jau
dinosi moterys. Greitomis užsimetusios 
skarą, kitos ir visai vienplaukės, pasi
kaišiusios sijonus, plūkė per purvyną į 
galą kaimo, kur prie nugriautos liepos 
jau juodavo žmonių minia.

Tai pamatęs raitelis, dar labiau kėdo- 
damasis ėmė šaukti:

—Vyrai,—su basliais, šakėmis! Mo
terys, mergos, — su pelenais ir karštu 
vandeniu! Ei, kas gyvas, pastoti jiems 
kelią!

Stasių Marcė jau buvo bebėganti ke
liu drauge su kitomis, bet išgirdusi rai
telio šauksmą, metėsi atgal į pirkią ir 
netrukus vėl pasirodė su pilna prijuos
te pelenų. Kai kurios pasekė jos pavyz
džiu, o senė Grigaliūnienė, aukšta, ap
kūni moteris,, tempė kibirą verdančio 
vandens.

Šoniniu keliu į kaimą įsibrovė šūkau
damas naujas žmonių būrys.. Atskubė
jo paliepiečiai, apsiginklavę vėzdais, bas
liais, šakėmis. Pranaitis' skyrėsi iš* ki
tų savo įnagiu — ant ilgo strypo jis tu
rėjo užsimovęs noragą, kuris blykčiojo 
saulėje piktomis liepsnelėmis. *

Tuo pat metu didžiajam kely, ant 
kalnelio, pasirodė pirmieji kareiviai. 
Maištas ir triukšmas kaime dar padidė
jo. Vyrai, moterys bėgiojo, zujo, stvars
tė ką sugriebdami, kiti laužė tvoras,, nes 
kiekvienas norėjo ką nors turėti ranko
se. Iš laukų, palikę gyvulius, kūrė pie
menys, pliaukšėdami botagais, švilpda
mi ir spiegdami kiek katras beįstengė. 
Kažkur bliovė avys, kudakino vištos ir 
draskėsi šunes. O virš viso to triukšmo 
aidėjo, kaip trimitas, keistojo raitelio 
riksmas, vis tą patį kartodamas:

—Ei, vyrai, moterys, bernai ir mer
gos! Štai jau ateina saldotų rota! Ne
įsileiskite, ginkitės, laikykitės!

(Bus daugiau)

rin-

gali būti išaiškinta tuomi, kad 
;liberalai ir konservatai šiuo 
tarpu uoliau rėmė Social Cre
dit partiją. Jie visai nebepai- 
se senųjų partijų.

Darosi aišku1, kad trijose 
vakarinėse provincijose, Britų 
Kolumbijoj, Albertoj irSaska- 
čevanoj, buržuazija susimetė 
į vieną Social Credit partiją. 
Opozicijoj lieka CCF ir PDP. 
Pastarosios, kaip darbo žmo
nių partijos, turės ieškoti 
glaudesnės kooperacijos, kad 
sudarius tvirtesnę opoziciją. 
Ypač joms teks intesyviau 
veikti Saskačevanoj, kad 
laikius CCF valdžią.

J. Yla

Cleveland, Ohio
C leve lando mokyklos 

.apgailėtinoje padėtyje
Clevelando mokyklų super

intendentas Mark C. Schinne- 
rer išleido pranešimą, kuris 
tilpo Clevelando spaudoje, ir 
kuriame sakoma, kad dėl sto
kos mokykloms pastatų klas- 
rumiai tapo perpildyti ir vis 
dar dauginasi. Tas mokyto
jams labai apsunkina mokyto
javimą ir jau nebegalima gau
ti mokytoju. O tankiau apgy
ventose miesto apylinkėse 
naujiems mokiniams visai ne
beliko vietos ir iš tos priežas
ties 2 ,337 mokinių klasrumius 
naudoja pakaitomis, vieni 
ateina iš ryto ir mokinasi iki 
pietų, kiti, atėję nuo pietų, 
mokinasi iki vakaro. Tai ka
da ir kiek tie jauni mokiniai 
gali tikėtis pasisemti sau mok
slo, gaudami jo tik tris ir pu
sę valandos į dieną? Perpil
dytuose klasrūmiuose irgi nė- 

1 Ta galimybės tinkamai moks- 
. linti jaunuolius. Tai nėra nuo

stabu, kad mokyklų superin
tendento Schinnerer raporte 
sakoma: “Mes jaučiamės esą 
kelyje, kuris veda mus .prie 
sunaikinimo mokyklų siste
mos”.

Ar tai negėda tokiai turtin-

gai ir pilnai gerų tradicijų 
mūsų šaliai dasileisti iki tokios 
padėties? Juk šalies gerovė 
paeina tik nuo jos žmonių ge
ro išsimokslinimo.

Tas viskas parodo, kad mū
sų šaliai yra reikalinga tik ge
resnių gaspadorių negu da
bartiniai, kurie geriau rūpin
tųsi savo šalies žmonių isį 
mokslinimu ir jų gerove* Vie
toje žarstyti mūsų taksomis 
surinktus dolerius bilijonais 
sunaikinimui pažangos kitose 
šalyse, kad paskirtų nors dalį 
tų pinigų Amerikos žmonių iš
mokslinimui, išbūdavojimui 
pakankamai pavyzdingų mo
kyklų ir apmokėjimui žmoniš
kesnėmis algomis mokytojų.

šalies Kongresė buvo įneš
tas bilius1 HR 753.5, už pasky
rimą daugiau1 bilijono dolerių 
pastatymui naujų mokyklų, 
bet galutinam balsavime, šių 
metų liepos 26, 224 balsais 
prieš 194 balsus, bilius tapo 
atmestas. Tas rodo, kad da
bartiniai mūsų šalies įstatymų 
gamintojai vėlina geriau pa
likti Amerikos mokyklų siste
mą šioje kritiškoje padėtyje, 
kad tik daugiau atliktų gelbė
jimui “laisvojo pasaulio”, fa
šistinių likučhj paramai.

i Adlai Stevensonas bus 
Clevelande lapkričio 2-ą d.

Apskrities demokratų pir
mininkas Ray T. Miller sakosi 
gavęs nuo demokratų Nacio- 
nalio pirmininko iš Washing
ton© užtikrinantį pranešimą, 
kad Stevensonas bus Clevelan
de lapkričio 2-ą d. ir kalbės 
ant Public Square pietų laike. 
Galutina programa būsianti 
nustatyta vėliau.

S. N. S.

Ką parodo rinkimai 
Britų Kolumbijoje?

Praėjusieji provincialiai 
kimai Britų Kolumbijoje iške
lia viršun įdomų dalyką. Pa
vyzdžiui, liberalai' išrinko tik 
du1 atstovus, o konservatai 
nei vieno. Reiškia, senosios 
buržuazinės partijos beveik 
eliminuotos. Du atstovai ir 52 
sudaro labai mažą skaičių. 
Kas gi, ištikrųjų, atsitiko su 
konservatais ir liberalais? Ar 
jie visai išnyko?

Nei konservatai, nei libera
lai toj provincijoj neišnyko. 
Jie, faktinai, dar tvirčiau 
paėmė į savo rankas provin
cijos vairą, tik kitu1 vardu. 
Tas įvyko gal prieš centrali- 
įies vadovybės planą. Bet dėl 
to centralinė vadovybė nei 
kiek nesirūpins.

Britų Kolumbijos buržuazi
ja laimėjo susimesdama į So
cial Credit partiją, ši parti
ja, būdama artima senosioms 
partijoms savo politika ir pro
grama, labai puikiai atitiko 
Britų Kolumbijos buržuazijai. 
Ji nuėjo tenai masiniai. To pa
sėkoje, liberalai tikruoju var
du išrinko tik du atstovus, o 
konservatai neišrinko nei vie
no.

Social Credit atsirado Ka
nadoje laike krizio. Albertoj 
ši partija laimėjo rinkimus ža
dėdama kiekvienam piliečiui 
po $25.00 į savaitę taip vadi
namo “sociali© kredito”. Bu
vo aiškinama, kad krizį gali
ma lengvai pašalinti, tik rei
kia duoti žmonėms pinigų, 
kad jie galėtų pirkti ne tik 
maistą, bet ir pramoninius 
gaminius. Tai buvo paikas da
lykas, bet žmonės susižavėjo.

Tų “socialių kreditų” iki 
šiam laikui niekas nematė. 
Bet kadangi niekas jų nema
tė, tai ir nepasigenda. Ypač 
todėl, kad belaukiant jų atė
jo galas kriziui, o paskui ki
lo karas, su kuriuo atėjo ir 
gerlaikis* ■

Social Credit valdžiai Al
bertoj pasitaikė gera laimė. 
Ten buvo atrasta daug alie
jaus po žemėmis. Vyriausybė 
išrenka iš amerikoniškų kom
panijų nemažai duoklių ir to
dėl ji finansiniai stovi gerai. 
Aliejaus industrija bendrai 
pakėlė Albertos ekonomiją.

Britų Kolumbijoj taip pat 
vyriausybė švaisto provincijos 
šaltinius ir tokiu būdu nesun
kiai išsprendžia savo finansi
nius klausimus. »

Social Qredit politika pilnai 
supuola su liberalų politika, 
vedama Ottawoje, kas liečia 
ekonomiją. Social Credit ly
deriai labai supuola su kon- 
servatų lyderiu George Drew 
demokratijos klausimu. Jie 
nesiskiria nuo senųjų partijų 
savo fltsinešime linkui socia
listinio sektoriaus.

Tokiu tai būdu ir “išnyko” 
liberalai ir konservatai Britų 
Kolumbijoje. Jie baigia “nyk- nos vyrui gilią užuojautą šia- 
ti” ir Albertoje ir Saskačeva
noj. Pastarojoj, kaip žinome, ’ 
valdžią turi CCF. Bet jie ti
kisi laimėti ir tenai su Social 
Credit partija, $enųjų parti
jų vardai nepopuliarūs.

Britų Kolumbijos rinkimai 
taipgi parodė, kad CCF su
silpnėjo, negalėjo išlaikyti net 
senųjų pozicijų. Vietoj 14 at
stovų, išrinko tik 10. Tuo 
tarpu narių skaičius seimely
je padidintas keturiais. Tas

■

3> puti. Laisve (Liberty). Penktad., Spalio (Oct.) 19, 1956
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Klubas 
gražia

NUOŠIRDI PADEKAVONE 
KLUBUI IR DRAUGĖMS

Ištikus nelaimei, man nebu
vo sunku ją pergyventi, nes 
prigulėdama prie C. L. Mote
rų Klubo, jaučiau klubo 
klubiečių užuojautą, 
mane apdovanojo
ir naudinga dovana ir pasky
rė kelias nares mane atlankyti 
ir atnešti dovaną. Lankyta-., 
jomis buvo draugės: K arson/ 
Shimkus, Mockevičienė, Wer
ner ir Petrulis, kurios, ateida
mos mane atlankyti, atsinešė 
ir skanių vaišių.

Moterų Klubas atlieka dau
gelį ir kitų prakilnių draugiji
nių darbų ir už tai yra vertas, 
kad kuodaugiausiai Clevelan
do ir apylinkės moterų prisi
rašytų prie C. L. Moterų Klu
bo ir Jį išauklėtų į didelę mo
terų organizaciją.

v Dulskis

■ pasidarė, kad daktaras nepa
sidavė liūdesiui palenkti jį ir 
priiminėja pacientus, kurių 
jis visada daug turi.

Nauja Dr. Bertašiaus vieta 
(Emerald ir 35th) yra graži, 
erdvi, daug vietos, taipgi pa
cientams nereikia kopti laip
tais.

Philadelphia, Pa.
Cassie Valentą jau namie, 

sugrįžo iš St. Agnes ligoninės 
šeštadienį. Dar nėra pilnai 
sveika. Turėjo širdies ataką. 
Mes linkime jai greitai sustip-

WORCESTER, MASS.
“Lapkus” bus suvaidintas 

spalio 28 d. Pradžia 2:30 vai. 
po pietų. Vieta 29 Endicott 
St., Worcester, Mass.

Visi dailės mylėtojai nepra
leiskite šios progos nepamatę 
to gražaus veikalo, kurį su
vaidins Lietuvių Liaudies Te
atro artistai iš New Yorko. 
Kiek teko pastebėti, jiems ge
rai sekasi vaidinti. Aš manau, 
kad jie ir mūs nesuvils.

Tą patį veikalą jie vaidins 
spalio (Oct.) 27s d. Montelloj. 
Todėl, kuriems arčiau iš kitų 
kolonijų, tai nuvažiuokite į 
Montellą; kuriems arčiau — 
į Worcester!, tai turėsite gra- j 
žaus juoko, praleisim links- j 
mai laiką ir paremsime dien- Į 
raštį Laisvę, nes visas pelnas 
bus dienraščiui. Todėl mūsų 
visų pareiga susirinkti skait
lingai. Tai bus pagarba vai
dintojams ir mums patiems 
bus smagiau, kada bus pilna 
svetaine žmonių. <

Tegu ivisi keliai spalio 28-ą j 
diena *■ veda į Worcester!.

J. Skliutas

Chicago, 111
Numirė jauna mokslininkė
Dr. Bertašiaus duktė

Dr. Bertašiaus duktė Geral
dine, 33 metų, staiga mirė 
nuo kraujo antplūdžio sme
genyse. Moteris, rodės, buvo 
sveika, bet staiga numirė per 
dešimtį minučių.

Paliko nuliūdime tėvą, mo
tiną, „ vyrą, taipgi ir du bro
lius su sesute.

Geraldine buvo aukštai 
moksle prasisiekusi. Jinai bu
vo jau gerą laiką chemike Il
linois Technologijos Institute, 
vėlesniu laiku buvo redakto
riaus pagelbininkė mokslinių 
instituto leidinių.

Taigi, nors dar jauna,, bet 
jau buvo moksle iškilusi. Ir 
staiga, ši jauna ir mokslui bei 
visuomenei reikalinga mote
riškė užmerkė akis, palikda
ma spragą savo vietoje ir liū
desį tėvams ir kitiems gimi
nėms.

Reiškiame Dr. Bertašiui ir 
jo šeimai, taipgi ir Geraldi-

me jų liūdesio momente.
Sužinojęs, kad ir vėlokai 

apie jos mirtį, nusiskubinau 
pas Dr. Bertašių, gerai žino
mą chicagiečiams mediką. Ra
dau jį jo naujame kabinete, 
ant 35 ir Emerald gatvių. Ka
binetas pilnas žmonių.

Nežiūrint širdies skausmo ir 
liūdesio, daktaras eina savo 
pareigas. Man pačiam buvo 
skaudu, kad jauna, brangi 
moteriškė mirė. Bet smagiau

Rochester, N. Y
nhmi uty» ' -••** ■ ■■ • •

Spalio-Oct. 27 d. įvyks pažnionėsys> 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 skanią vakarienę, taipgi šaltų ir karštų 
gėrimų. Vakarienės pradžia 7:30 vakare, Ge- 
demino svetainėje, 575 Joseph Ave.

Kviečia Bengė jai
■X—... ..........

rėti. Draugai, būtų gerai ją 
aplankyti arba parašyti užuo
jautos žodį. 
263 
bor,

Adresas:
Bremen Ave., Egg

Pittsburgh, Pa.

Box
Har-

Z.

J. P. Paleckis, 401 Stadium 
St., mirė spalio 13 d., 1956 
metais. Velionis buvo ramaus 
būdo žmogus, pirmo karo ve
teranas. Priklausė prie LDS 
142 kp., ir buvo Laisvės skai
tytojas per daug metų.

Koresp.

Gyduolės — Svarbios — Gyduolės
Mat švilpos 5 rūšių mostys, kurios visada pagelbsti nuo ligų, 

dėl kurių jos yra sudarytos. Kurie esate vartoję tai gerai tą žinote. 
Svarbu visada turėti jų savo namuose. Jau sukako 17 metų, kai 
jos išdirbamos, ir žmonės jas vartoja. Jos užvardytos numeriais ir 
nurodoma nuo kokių ligų ir kaip vartoti:

No. 1, M. Švilpos Herb salve for skin irritation. Tai mostis 
nuo Įvairių odos nesveikumų: išbėrimų, vočių, athlete’s feet, sinus, 
nusideginimo, nusiplikinimo žaizdų (tik ne nuo vėžio). Geros nuo 
šalčio išbėrimų.

No. 2, mostis nuo paviršutinių kojų skausmų, rankų sąnarių ir 
muskulų skausmų, švelniai šildo ir greit pagelbsti.

No. 3, nuo dantų skaudėjimo ir sudrūtinimo smegenų. Jei ir 
neturėtumėte dantų, bet, jei smegenys nesveiki, vartokite ją.

No. 4, nuo odos niežėjimo, poison ivy. Greit pagelbsti.
No. 5, nuo piles, (hemorrh’oids), sustabdo kraujo bėgimą, skaus

mą, niežėjimą ir gydo. Nėra reikalo pjaustyti, pagydo šviežią ar 
užsisenėjusią, jei dar nėra išsivystę j 
ligų pagelbsti.

vežio ligą. Nuo čia pažymėtų

esate vartoję ir norite gauti 
mane j namus po šiuo adresu:

Greit siųskite užsakymus, kurie 
daugiau. O vietiniai galite užeiti pas

MAT. ŠVILPA, 597 Broad St., Hartford, Conn.
Arba 121 Russ St. TH. JA. 7-5412

W
 Lapkričio
November

Tai svarbus įvykis Didž. New Yorko apylinkes 
lietuviams, nes tą sekmadienį įvyks

Dienraščio Laisvės Metinis

KONCERTAS
Linksma pranešti, kad šiemet Laisvės koncerto pro
grama bus labai įvairi, nes ją atliks žymiausi Ameri
kos lietuvių talentai. Greit paduosime ištisą koncerto 

programą, sekite koncerto skelbimus.

Šis Koncertas Bus
Liberty Auditorium

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

Prasidės 3:30 valandą popiet. Pradedame anksčiau, 
kad būtų progos i toliau atvykusiems anksčiau 

sugrįsti namo.

Koncertui Įžanga tik $1.50
Prašome išanksto pasižymėti dieną ir pasirūpint at

silankyti.. Taipgi pakvieskite ir savo pažįstamus 
ateiti į koncertą

*

4 in 1 Oil for Burns

GARDEN GREEN BRAND GO.
R. F. D. 1, Rt. 82, DEF. LS. 

No. Franklin, Conn.

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

kurie tik dirbate prie ugnies ir apsideginate,

Per ilgą 
moksliškai 
lę. Taigi, 
ninkai, 
mažai ar daug, tai daugiau nekentėkite skausmo. Tuo
jau parsitraukite 4 in 1 Oil For Burns.

Apsideginus karštu vandeniu, geležimi arba ugnimi, 
tuojau skubiai užtepk, 4 in 1 Oil For Burns..' Pilnai 
garantuojame, kad tuojau sustabdys skausmą ir rona 
pradės savaime gyti. 1 in 1 Oil For Burns buteliukas 
kainuoja 97 centai.

P. S. Galįte rašyti laiškus lietuviškai.



Ir yra konferencijų - padengi
mų, kuriuose nedalyvavo Mi
kas ir netarė savo apriboto 
žodžio. Mikas pažįsta 
bą ir parašo nethažai kofe^-1 
pondeheijų, bet visa bėda sti 
juo, kad jis rašydamas, labai 
apsirubežiuoja - varžo save, 
o tas labai siaurina rašybinę 
kalba.

Mikas apie septyniasdešimt 
metų, bet jis jaunas, dainuo
ja vyrų chore. Bostoniečiai 
myli Kazlauskus ir linki jiems 
ant toliau darbuotis dėl šios 
brangios idėjos!

Tiesą pasakius, man patin
ka sputhbostoniečių moterų el
gesys, kad jos pagerbia vete
ranus darbuotojus, o ypatin
gai, kad minėti pagerbimai, 
būna visuomenei naudingi, žo
džiu sakant, dalyviai prisival
gę, prisilinksminę, sumesda- 
mi po dolerį, pastiprino savo 
spaudą.

Reikia turėti omenyje, kad 
apie pusantro šimto, mes mirštame, bet mūsų geri 

darbai pasilieka.
Įteikus Kazlauskienei dova

nėlę, ji verkė it kūdikis iš 
džiaugsmo, kad jos auka, ku
rią aukojo darbo klasei, nėra 

Tad, nepailskime,

Turėjo vietinius 
manė, kad tai 

o dabar buvo nu- 
Pasirodė,

Brockton, Mass.
Mūsų ligoniai

K. Beniulis po opetacijos iš 
ligoninės grįžo namo. Jo svei
kata eina geryn.

Frank Kaulakis nuo seniai 
nesijaučia gerai; skauda ko
jos pirštus, 
gydytojus, 
mažmožis,
vežtas į ligoninę.
kad nėra baikų. Reikėjo vyk
ti, buvo išvežtas, į Boston 
General Beacon Memorial li
goninę. Girdėjau, kad eina 
geryn.

Yra ir daugiau sergančių, 
kurie buvo paminėti laikrašty 
pirmiau, 
sveiksta.

bet dar vis nepa-

# # *

29 d. Paulina ir
Sinkevičiai turėjo

Rugsėjo
Viktoras 
auksinę veseliją, kurią suren
gė jų duktė ir artimieji. Buvo 
svečių
Liuosybės Choro Trio sudaina
vo keletą dainelių. Viskas 
įvyko Lietuvių Tautiško Namo 
viršutinėje svetainėje. Jubilia
tai buvo viskuo patenkinti. Pa
tenkinti buvo ir rengėjai.

Geo. Shimaitis

So. Boston, Mass.
Graži pradžia

Malonu yra prisiminti, kuo
met mes atliekame gražų, 
naudingą darbą. Čia noriu 
priminti, kaip mes, southbos- 
toniečiai, praleidome spalio 
septintą dieną. Mūsų nenuil
stančios draugės moterys pa
ruošė labai skanius ir sočius 
pietus. Svečių prisirinko pil
na svetainė ir-<jdaugelio pirmą 
kartą pamačiau veidus.

Po pietų prasidėjo progra
ma. Kalbas pasakė: Mikas 
Kazlauskas, Dr. Repšys ir jo 
žmona. Kuomet vyrų cho
ras sudainavo porą liaudies 
dainelių, tuomet įsijungė visi 
svečiai ir sudarė milžinišką 
chorą — dainavo visi iki pail
so.

šiame parengime buvo pa
gerbti draugai Kazlauskai. 
Kam mes juos pagerbėme? 
Ar kad jie vienas aukšto ūgio, 
o antra žemo? Ne, mes juos 
pagerbėme vien dėl to, kad 
jiedu idėjos pirmaeiliai dar
buotojai. Karalina — gausi 
aukotoja, o Mikas — So. Bos
tono pažangiečių autoritetas.

Nepamirškime, kad kiek
vienas skelbimas mūsų paren
gimų tai yra Miko parašyti; 
jo žodis yra autoritetingas 
kaip užvaizdos; mažai buvo

pamiršta.
o tęskime kartu su Kazlaus
kais iki spėkos mums leis.

- Draugės ir draugai, dabar 
eina dienraščio Laisvės vajus. 
Visi mes bandykime jam pa
dėti, dėlto, kad jis yra mūs 
dienraštis!

Jaunutis

Dar vienos diskusijos 
tarp kairiečių grupiu

Įvairių kairiečių grupių de
batai, forumai ir diskusijos 
vis dauginasi, šiandien, penk
tadienį, tokios diskusijos įvyks 
Bronxe, Hungarian Hall šulė
je (2141 So. Blvd.).

Diskusijose šiuo kartu da
lyvaus trijų srovių atstovai: 
nuo Komunistų partijos Sid
ney Stein, nuo Socialistinės 
Darbo partijos (Socialis La
bor Party) Nathan Karp ir 
nuo kairių katalikiškų pacifis
tų savaitraščio “Catholic wor
ker” Ammon Hennesy.

Diskusijų pradžia pusė 
aštuntos vakare.

po

Bus taisomas ir gerinamas 
Metropolitan muziejus

Grupė architektų jau suda
rė brėžinį dėl padidinimo ir 
pagerinimo Metropolitan mu
ziejaus. Visas projektas kaš
tuos keturis milijonus dolerių. 
Rekonstrukcija prasidėsianti 
greitu laiku.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.) 

Stanislovas Petronis, Athol,, Mass................
J. Rudnickas, Millbury, Mass........................
A. Wenslow, Brockton, Mass.........................
Helen Cwon, Baltimore, Md.......... ........... .
•K. Kazlauskienė (gimtadienio proga),

So. Boston, Mass.............\ ............
Mrs. C. Staneslow, Waterbury, Conn. . .., 
J. Rainys, Philadelphia, Pa..........................
P. Wallant, Philadelphia, Pa.........................
Vitartienė ........... .........................................
V. Vaškienė (gimtadienio proga),

So. Boston, Mass....................................
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y. . . . 
E. Freimont, So. Boston, Mass..................
J. Nobara, New York City, N. Y................
Vera Mineikis, So. Boston, Mass..................
O. Marozienė, Waterbury, Conn. ...............

5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

NwYorto^^g^Zlnloi
Laisves Koncertas Perkeltas

IŠ LAPKRIČIOU-TOS I 18-TĄ

Del kliūčių artistams turėjome Laisvės koncer- 
perkelti iš Lapkričio 11-tos į LAPKRIČIO

ra
le u-

Suktingiems teisėjams

tą 
(NOV.) 18-TĄ.

Prašome sekti koncerto skelbimus, nes greit 
bus paskelbta, kas dalyvaus programoje.

Mūsų lietuvaitės- gražiausios tarpe 
gražiausiųjų ’ ’

si, kbri ‘vrW '“lietuvaitė' kara
laitė”. ......

Pasisveikinu (su ten pat sto
vinčiu kunigu,' nugirdęs jį su 
keliomis moterimis kalbantis 
lietuviškai. Jis atstovauja 
“Darbininką”. Jis man paaiš
kina, kad kadangi 
progos išrinkti . vieną 
vaitę karalaitę”, tai, 
atvežėme bent kelias!

Prieina viena gražuolių ma
mytė ir kviečia kunigėlį eiti 
pas mergaites ant pievos. Ban
dau teirautis pas mamytę 
apie gražuoles. Klausiu jų pa
vardžių. Ji labai susirūpinusi 
ir nervuota. Sako 
me bent keturias!’

nebuvę 
“lietu- 
sako,

J. Kanapkis, Worcester, Mass.
K. Matukaitis, Chicago, Ill.....................
P. Baltutis, Chicago, Ill......................
M. Bryus, Houghton, Mich....................
J. Duoba, New Haven, Conn..............
V. Gaidis, Johnson .City, N. Y.........
A. Rudzinskas, Medford, Mass...........
Petras Dudavičius, Minersville, Pa. . . 
A. B. Frisko .........................................
St. Vinalis, Philadelphia, Pa...............

5.00
. 5.00

4.00
.• 2.50
. 2.00
. 2.00

. 2.00

. 2.00
. 2.00

. 2.00
. 2.00
., 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00

. 2.00

. 1.00

-Širdingai ačiū vajininkams ir pavieniams, kurie pa
sistengė gauti po naują skaitytoją. Laukiame daugiau 
naujų prenumeratų. Taipgi ačiū ir prieteliams, kurie 
įteike finansinių dovanų dienrašicui. Prašome nepa
miršti, kad svarbu yra gerokai sustiprinti biudžetą 1957 
metams, šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau 
laiškų, prie progos paskelbsime rezultatus.

Laisves Administracija

Valstijos tyrinėjimo komisi
jonierius Shapiro reikalauja, 
kad iš jų postų būtų pašalin
ti penki Suffolk apskrities 
(Long Islando) teisėjai. Tie 
teisėjai, sako Shapiro, buvo 
giliai įsivėlę į tokias nešvarias 
machinacijas, kaip kyšių ėmi
mą už išteisinimą tokių, kurie 
gaudavo tikietus nuo policijos 
dėl nusižengimo vairuojant 
automobilius.

Įvairūs atsitikimai
Anądien šią savaitę virš 

70 mokinių iš Pennsylvani.jos 
mažo miestelio, Tunkhanno- 
ko, vidurinės mokyklos su sa
vo mokytoja H. B. Ervine at
vyko New Yorkan apsižvalgy
ti. Būrys mokinių su savo mo
kytoja ramiai vaikščiojo New 
Yorko finansiniame kvartale 
ir apžiūrėjo dangorėžius, kai 
prisiartino du 17 metų jau
nuoliai ir jie pradėjo užgau
liojančiai pašiepti svečius, 
ypatingai mergaites.

Kai vienas Tunkhannoko 
mokyklos moksleivis liepė 
jiems pasitraukti, vienas jau
nų valkatų išsitraukė peilį ir 
jam dūrė pilvan. Tas jaunuo-

Richard James Wynd, da-

New Yorko 
spaudoje

Keletas mėnesių atgal 
šytojas Howardas Fastas,
ris tuo laiku rašė nuolatinę 
skiltį “Daily Workeryje”, pa
rašė kelis straipsnius, kuriuo
se jis aštriai ir skausmingai 
kaltino save ir kitus už pra
eities klaidas. Ji$ tada sakė, 
kad jam stalininės eros klai
dos ir nusikaltimai Tarybų 
Sąjungoje tokie skaudūs, kad 
jis negali iš gėdos žiūrėti į 
savo veidą.

Po to jo raštų daugiau ne
pasirodė “Daily Workeryje”. 
Tas, suprantama, iššaukė vi
sokius gandus. Vieni gandai 
sake, kad Fastas taip nusi
vylęs, kad jis daugiau1 nenori 
bendradarbiauti tam laikraš
čiui, kiti sakė, kad laikraštis 
jam “užčiaupė burną”, nes 
jis peraštriai pasisakė, ir 1.1.

Praeitą trečiadienį “Daily 
Workeryje” tilpo Fasto laiš
kas, kuriame jis išaiškina kai 
kuriuos dalykus. Jis sako, 
kad iš anksto buvo susitarta 
su redakcija, kad jis rašys 
savo skiltį tik per kokius ke
lis mėnesius ir tai tik kultū
ros - literatūros klausimais. 
Jis jau buvo pasirengęs baig
ti rašymą, kai atėjo XX-as 
Tarybų Sąjungos K. P. kon
gresas, Chruščiovo kalba, Sta
lino klaidų iškėlimas ir 1.1. 
Vietoje baigti tą savo kultū
rinę kolumną, 
pasisakyti tais 
per kokias dvi 
Bet paskui jis
vis Vien turi nutraukti kolum- 
ną, nes norėjo ,pradėti rašyti 
knygą.

Redakcija iš savo pusės ra
gino jį tęsti rašymą laikraš
čiui. Niekas jam “neužčiaupė 
burnos” ir jis ir dabar, jeigu 
tik turėtų' laiko, rašytų bile 
kuriuo klausimu — ir laikraš
tis talpintų.

Komisijonierius Shapiro rei
kalavo iš apeliacijos divizi
jos, kad tie penki taikos tei
sėjai būtų priversti tuojau pa
sitraukti. Taipgi galimas da
lykas, kad jiems teks atsaky
ti teisme už tuos darbelius.

Po 51 metų susitiko

Gavits, graikas, tik 
susitiko su savo sesute,lis, 

bar ligoninėje.
* * *

Dvi drąsios moterys šią sa
vaitę sukėlė newyorkiečių pa
garbą ir dėkingumą. Viena 
jų, Mary Fritz, bronxiete, dar
buojasi kaip trafiko direguo- 
toja prie vienos mokyklos. 
Anądien ji staiga pastebėjo 
didelį troką-sunkvežimį, kuris 
greitai riedėjo link mokyklos, 
o kabinoje nesimatė vairuo
tojo.

Mary Fritz užšoko ant tro- 
ko šono, įste/ngė atidaryti du
ris ir paspausti atsarginį tor- 
mozą. Trokas sustojo ir, kaip 
manoma, tragiška nelaimė 
tuomi buvo išvengta, nes ap
link radosi daug vaikučių.

Kita drąsi moteris, tai slau
gė Mildred Angel. Ji dirba 
privatinėje mokykloje Man
hattane. Tarp kitko ji važiuo
ja, su1 autobusu, kuris vaikus 
išvežioja po pamokų namo. 
Kai ji anądien pastebėjo, kad 
vairuotojas Gustav Kahn lyg 
suklumpa prie rato, ji atsi
skubino autobuso priekin ir 
tik laiku ‘spėjo nuo jo paimti 
vairavimą. Pasirodė, kad jis 
mirė vairuodamas, nuo širdies 
smūgio.

dabar
daug senesne už jį, Mrs Ha- 
touipi. Jie buvo nesimatę per 
51-nūs metus.

“South Pacific” pavirs filmu

Jau galutinai nuspręsta, kad 
išgarsėjęs Broadway muziki- 
veikalas “South Pacific” bus 
paverstas filmu. Oscar Kam
merstein jau išvyko i Hawaii 
ieškoti salos veikalo filmavi
mui.

NEW YORK
Pirmą sykį pasitaikė pavardes berte paberia,

Trečiadienis, jau vėlokai po 
pietų, skamba telefonas, šau
kia mūsų redaktorių. Mote
riškas balsas sako:

“šiandien tarpe 5 ir 7 P.M. 
bus resepcija pas miesto ma
jorą Wagnerį jo rezidencijoje, 
Manhattane. Būtinai pribūki
te, arba ką kitą savo vieton 
prisiųskite.”

Mes sakome: Tai reiškia, 
kad majoras šaukia laikraščių 
atstovus rinkimų reikalais. Jis, 
kaipo demokratų kandidatas į 
senatorius, nori pasireklamuo
ti.

Taip aš ir atsidūriau majo
ro palociuje ant 88th St. prie 
upės.
būti. Vieta labai graži.

Tiek porčius, tiek žemuti
niai kambariai užplūsti mote
rimis, jaunomis ir jau nebe
jaunomis. Tik kur nekur ma
tosi vienas kitas vyras. Dau
gelis jaunų mergaičių matosi 
savo tautiniuose kostiumuose. 
Jos grupuojasi,, jos šnekasi 
prie palociaus ant pievelės. 
Ten jas kas nors fotografuo
ja.

Aš nesuprantu ... Bet jau 
vakarienės laikas, o aš pusė
tinai alkanas. Čia bus vaišių, 
reikės gerai užkąsti. ;. Ieškau 
tų užkandžių, tų vaišių. Bet 
veik visi svečiai jau nešiojasi 
po puoduką kavos bei arbatos. 
Surandu didelį stalą. Viena
me gale sėdi nedidelė mote
riukė prie nedidelio, sidabruo
to virduliuko, o kitam gale 
milžiniška moteriškė prie di
desnio virduliuko. Traukiu 
prie štarkiosios — sakau1, dau
giau iš jos laimėsiu! Ji paima 
mažulytį puoduką ir pripilia 
nepilną jo pusę juodos kavos, 
įmeta du šmotelius cukraus ir 
įlašina keletą lašų Smetonos 
ar pieno. Ir “that’s all!” Ir 
visos vaišės!

Tiek to, sakau, reikia rū
pintis kitais reikalais. Prade
du teirautis, koks^ čia per 
sambūvis, kodėl tiek daug 
moterų ir merginų. Prieinu 
prie priėmėjos ir aiškinu jai 
mūsų1 supratimą, ir klausiu 
jos apie tai, kas čia dedasi. 
Ji atsako:

“mes turi- 
Ji man jų 

nes 
kažin kas nuo pievos ją moja
skubintis ten. Nežinau, ar tei
singai aš mergaičių pavardes 
nugirdau ir užrašiau. Iš ank
sto jas atsiprašau. Visos jos 
studentės. Jomis yra: Danute 
Leskaityte, Vyda Gintautaitė, 
Vyda Stasiukynaitė ir. Aida 
Kurberyte.

Visos lygiai gražios, nepa
prastai gražios. Tie, kurie jas 
paskyrė ar išrinko atstovauti 
šiame sambūryje lietuvaites, 
turėjo gerą grožio skonį.

Pasakysiu: lietuvaitės gra
žuolės buvo gražiausios tarpe 
gražiausių j i). Gal nepridera, 
gal gi net nepadoru, bet pri
sipažinsiu. Į Jas žiūrėdamas » • • > 1 — 1 • •pamaniau: kaip gera būti 
lietuviu ?•, . /' • ■ ;

Rep.

nu-News 
šiaudinius 

prezidenti-
Didlapis, 

remia 
Tai

DAUGIAU ŠIAUDINIŲ 
BALSAVIMŲ

Ir N. Y. “Daily 
sprendė pravesti 
balsavimus apie 
nius kahdidatus.
kaip žinia, iš peties 
republikonų kandidatus, 
aišku, kad, jo vedami balsa
vimai nusveriamai bus už Ike 
ir Diek.

HELP WANTED FEMALE

Fastas norėjo 
klausimais ir 
savaites rašė, 
nutarė, kad

Cleaning Women. To work O', 
P. M.—12 P. M. Cleaning office* 
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

COUPLES
Asst., Nurses Aides. Sober, 
?265 month . Apt. main- 
laundry. Also: Couple,

Cooks 
reliable, 
terlance, 
Waitress and Porter. Sober, reliable,
$160. Maintenance, 
Box 127, Valhalla, 
WIL 8-2336. 9 A. 
hr. Grand Central.

laundry. Write 
N. Y., or phone 
M.—5 P. M. %

PRIGĖRĖ SU
AUTOMOBILIUMI

Antradienį rastas Gowanus 
kanale prie Degraw St., Broo
klyne, įvirtęs ir paskendęs 
automobilius. Jame rasti ir 
trijų vyrų lavonai. Policija ne
gali surasti tos nelaimės prie
žasties.

NAUJAS SIMFONIJOS 
DIREKTORIUS

KALTINIMAI AUKŠTAM 
I TEISĖJUI

Bar Association skundžia 
miesto teisėją Byrnes, 59 me
tų amžiaus, Appelate Divi
sion dėl ištyrimo. Advokatų 
organizacija sako, kad teisė
jas Byrnes į savo raštinę pasi
statė sūnų, dukterį ir dar vie
ną giminaitę. Algas jiemą, 
moka valdžia, o jie neatlieka 
darbo.

(202-208^*-

HELP WANTED MALE

KLIJONK1Ų išdėstytojas, paty
ręs. Daugiaus prie flops,- gera alga. 
5 dienos.
1659 1st Avė. (arti 86th St.), N.Y.C.

LE. 4-4866.
(204-210)

pasi-

“Čia mums moterims majo
ro suruošta resepcija dėl susi
tikimo ar išrinkimo gražuolių 
karalaičių. Absoliutiškai nie- 

(ko neturi su jokia politika”.
Ot kame dalykas! Be reika

lo aš čionai alkanas atsiskubi
nau . ..

Pradedu 
les. čia 
Ąueen”, 
Queen”, 
Queen”, o
rican Queen”. O kur mūsų 
lietuvaitė? Tarpe jų maišosi 
kelios labai gražios mergaitės 
lietuviškuose tautiniuose kos
tiumuose, bet nė viena nene
šioja užrašo “Lithuanian 
Queen”. Man čūpų_ teiraujuo,-

Every Fish In The Ocean!
IMPORTED & DOMESTIC

Pickled, smoked, dried, in balls, 
filets, skinned-cured, frozen and 
otherwise. Complete line of im
ported bakery items, also im
ported candy. All customers pre
senting this ad entitled to 10% 
discount on purchases of $5 or 
more.

Nordic Food Stores, Inc.
7114—5th Ave., B’klyn. Est. 1927. 

8H. 8-3957.
Open 8 A. !W.—10 P. M. 

Sun—12-6 P M.
2 bls. from 69th St. BMT St a.

• or Belt !P’kway exit ,

Dimitri Metropoulas 
traukia iš Prilharmonic simfo
nijos dirigavimo. Jo vietą už
ima Mr. Bernstein. Sakoma, 
kad simfoninės muzikos mylė
tojai apgailestauja Metropou- 
ias pasitraukimą.

LEAFS
TV SERVICE SALES 

OI. 7-0425 
Prompt—Efficient Repairs 

853 Victory Blvd. 
Near Cebra Ave.

GLAZIER
Must be experiened. 
Full or part time.

Steady work. Good pay.
LE. 4-4662

(202-208)

studijuoti, gražuo- 
“Irish - American 

čia “Estonian 
čia “Ukrainian 

Čia “Chinese Ame-
MATTHEW A 

' BUYUS 
(BUYAU8KAS)

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., (art! DeKalb) 

Ridgewood. HEgeman 3-2613

Spalio 19-tą—Spalio 24-tą 
Pirmą Syki Brooklyne. 
žymi po Karine Filmą. 

“THE STRANGER”
Tai tikras vaizdas iŠ gyvenimo.

Taipgi 
“THE GAY FARCE”

Quax The Breakdown Pilot 
Vėliausios VokUkos ižnios.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•HG**OB*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

FINLAND HOUSE
89 E. 50th Sf„ MU. 8-0018 

SMORGASBOARD

Pietūs, įsigėrimai, vakarienės. 
Atdaru sekmadieniais.

....... I.......... ...  J- I I f"' Į . I

PASKUTINĖ PROGA PASIŲSTI

VALGIO PARIETA! Į LIETUVĄ, 
LATVIJĄ, RUSIJĄ

Pristatymas Garantuotas Pirm Kalėdų
Pakietas—Maišytas: 5 sv. taukų kenuo.se; 5 sv. cukraus; 5 sv. 

ryžių; 3 sv. kavos—tiktai $31.50.
Specialus Kalėdų Pakietas: 5 sv. taukų ken.; 5 sv. miltų (geros 

rūšies); 5 sv. cukraus; 1 sv. šokolado; 1 sv. saldainių; 1 sv. razinkų. 
12 Kalėdų eglaitei žvakių. Tiktai $30.00.

Pakietas A—20 sv. cukraus, $19.50; Pakietas B—20 sv. miltų, 
$19.00; Pakietas C—20 sv. ryžių, $21.50; Pakietas D—18 sv. taukų. 
$32.50. Nemokate daugiau, kaip pažymėta. Įskaitytas Sovietų muitas. 
Galutinos kainos. Mes garantuojame pristatymą pirm Kalėdų, jei
gu užsakote prieš arba ant spalio 27 d. Pakietai išsiunčiami tiesiog 
iš mūsų Sandėlio Šveicarijoje. Tai nelaukite, užsisakykite dabar. 
Skambinkite ar rašykite:

TAZAB OF LONDON

Tel. MIL 4-8281. Atdara kasdien (Įskaitant Sekmadieni) iki įj v. v.

Sifitt sukneles ir planuoti ma
das. Jus išmokins kaip artistiš
kai sukirpti sukneles, pasiūti, Ir 
francūzų madas sutaisyti. Kursai 
dienomis ir vakarais, vyrai ir mo
terys. Po asmeniška vadovybe 
Mme. Sapho.

MAISON-SAPHO
SCHOOL OF DESIGN 

& DRESSMAKING
312 W. «Srd St., N. Y. O.

EEHR BROTHERS, INC., 
PORK STORE 

Geriausios mėsos, kiaulienos. 
Specializuojame Kiaulienos 

Produktuose. 
60-86 Myrtle Avė. 

Ridgewood 27, N. Y. 
Arti Fresh Pond Rd. 

HEgemąn 8-1667

4 pu«!. Utovt (Liberty)Penktad., Spalio (Oct.) 19, 1956

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 or 
apply.

EXPERT HASS METAI, 
FABRICATORS

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

(197-205)

METAL MAN
be good production man. 

permanent position if
Must 

Excellent 
qualified.

D. & E. AUTO BODY 
IL. 7-0383

(199-205)

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. 3-2310

' . (199-205)

kenuo.se



