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KRISLAI
Reikia, kad pavyktų.
Triukšmas visur.
Bėdos abiejose pusėse.
Tolimi vizitoriai.
Nul ipa .nuo tvoros.
Taika nors ir be meilės.
Jsitėmykite!

Rašo A. Bimba

Labai gerai, kad Brookly- 
no Liaudies Teatras su kome- 
Ylija “Lapkum” išvyksta i svie
tą. Montelliečiai ir usteriečiai 
nenusivils. Tik reikia, kad 
tiek Montelloj šeštadieni, spa
lio 27-ą dieną, tiek Usteryje 
sekmadienį, spalio 28-ą die- 

būtu apsčiai publikos.
■ Tose plačiose apylinkėse 

gyvena daug lietuvių. Visur 
randasi Laisves skaitytojų. 
Kurie skaitysite šiuos krislus, 
laikykite už draugišką para
ginimą “Lapkų” pamatyti. 
Vietą pasirinkite, patys. Vie
niems parankiau Montello, o 
kitiems — Worcester.

Apart didžiųjų karų laiko
tarpio, šiandien gyvename 
triukšmingiausius. laikus. Ne
žinia, dar kur bus galas, kuo
mi tai pasibaigs.

Labai įdomu tas, kad 
^triukšmo visur pilna tiek ka

pitalistiniame, tiek socialisti
niame pasaulyje. Visur rimti, 
dideli, gilūs ir platūs įvykiai 
verda, kunkuliuoja.

Staiga rimčiausia padėtis 
susidarė liaudiškosios demo
kratijos šalyse. Pirmiausia 
Lenkijoje, o dabar ir Vengri
joje eina dideli pasikeitimai.

Viskas prasidėjo nuo pačių 
komunistų. Kad pasikeitimų 
buvo laukta ir tikėtasi, kad 
pasikeitimai buvo labai reika
lingi, visi sutinka. Tik tų pa
sikeitimų formos nebuvo nu
matomos. Nebuvo įsivaizduo
ta, kad tos formos bus tokios 
griežtos ir aštrios.

Visi triukšmingi įvykiai tiek 
Lenkijoje, tiek Vengrijoje, 
tiek kitose socialistinėse šaly- 

|S€ siejasi su dviem dalykais: 
‘/'praplėtimas demokratijos ir 

nustatymas naujų santykių su 
Tarybų Sąjunga.

Jau visiems aišku, kad tais 
įvykiais pasinaudoja socializ
mo priešai namie ir užsieny
je. Tačiau galimas daiktas, 
kad jie bus vietoje ir laiku 
tinkamai sudrausti.

Tai bus rimtas naujosioms 
komunistų vadovybėms išban
dymas. Kaip dabar dalykai 
išrodo, tai Gomulka ir Nagy 
nesirengia kibti ant provoka
cinės iš užsienio pažadų meš
kerės.

Man neaiški tarybinių vizi- 
torių misija. Jie buvo mūsų 
valdžios, pakviesti ir atvyko 

5 stebėti Amerikos prezidenti
nius rinkimus.

Kas čia yra stebėti ? Argi 
nervišką galima matyti spau- 

*fdbje? Mūsų rinkimai nėra 
ijcoks naujas išradimas. Jie jau 

gyvuoja per suvirš pusantro 
šimto metų.

Tai jau ir stambieji komer
ciniai žurnalai vienas po kito 
nulipa nuo “bepartyviškumo” 
tvoros ir pasisako už Eisenho- 
werį. Paskutinis prabilo “Col-

(Tąsa 4-tam pusi.)

i Visa arabiškoji Šiaurės 
■ Afrika pilna pagiežos— 
į jau užmušta 60 francūzų

Gavimui Naujų Skaitytojų.

LAISVES VAJUS
Rabatas. — Kuomet 

francūzai apgaulingu būdu 
suėmė penkis Alžyro nacio
nalistų vadus, kurie orlai
viu skrido iš Maroko Tuni- 
sijon, jie manė, kad tuomi 
suduos smūgį nacionalisti
niam arabų judėjimui už 
nepriklausomybę. Bet jie 
susilaukė kaip tik priešin
go: ne tik Alžyre, bet ir Ma
roke ir Tunisijoje, dviejuo
se kraštuose, kurie oficia- 
liškai nepriklausomi, bet 
faktinai dar po francūzų 
kontrole, kruvini išstojimai 
prieš francūzus išsivystė 
plačiu mastu.

60 francūzų užmušta
Maroke arabiški naciona

listai keliose vietose puolė 
francūzų karius, valdinin- 

! kus ir policininkus. Mekne- 
i so mieste 31 franeūzas už
muštas, o visame Maroke 
apie 60. • '

Francūzai randasi Maro
ke po speciale sutartimi su 
oficialiai neprikl a u s o m a 
Maroko valdžia. Bet Maro
ko valdžia sako, kad fran
cūzai elgiasi kaip kolonia- 
liai valdovai, kad jie savo 
junginius manevruoja po 
visą' šalį nesiskaitydami 
visai su Maroko valdžia.

Tas pats yra ir Tunisijo
je, kuri formaliai nepri
klausoma. Apie 10,000 fran
cūzų ten irgi elgiasi kaip 
krašto šeimininkai.

Orlaivio pavogimas
Penki Alžyro nacionalis

tų vadai skrido Maroko or
laiviu iš Rabato, Maroko 
sostinės, į Tunisą, Tunisi- 
jos sostinę, kur jie turėjo 
konferuoti su Maroko sul
tonu Ben-Jusefu ir Tunisi- 
jos premjeru Bourguiba. 
Maroko ’karo reikalų minis
tras sužinojo, kad francū
zai pasiuntė per radiją 
francūziškam orlaivio pilo
tui įsaką nusileisti Alžyre, 
o ne Tunise. Ministerija

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

New Yorkas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ket
virtadienio vakare kalbėjo 
"Madison Square Gardene.

Rabatas., — Maroko val
džios pareigūnai išėjo strei-’ 
kan, protestuodami prieš 
francūzų maišymąsi vidu
jiniuose Maroko reikaluose.

New Yorkas. — Trys ru
munai atvyko, kad stebėti 
rinkimus šioje Šalyje. Jie 
yra kinematografijos vado
vas G. Morcavescu, advoka
tas P. Parascevescu - Bela- 
ceanu ir universiteto profe
sorius Bolyai.

per Rabato aerodromo sto
tį liepė llakūnui neklausyti 
francūzų įsakymo, bet 
franeūzas karininkas, kuris 
kaip “patarėjas” darbuoja
si Rabato aerodrome, ne
leido radijo signalistui per
duoti ministerijos įsakymo.

Protestai francūzams
Prieš tokį francūzų sau

valiavimą jau protestavo 
Maroko ir Tunisijos val
džios. Tunisijos premjeras 
Bourguiba, kuris yra arabas 
nacionalistas, • bet bandąs 
bendradarbiauti su francū- 
zais, dabar pareiškė, kad 
tokios francūzų metodos n,e 
tik nepabaigs kruvinų įvy-1 
kių Alžyre, bet gali juos iš
plėsti “į Vakarus ir į Ry
tus,” kas reiškia i Maro- 
ką ir Tunisiją.

Didis pasipiktinimas prieš 
francūzus dabar auga vi
soje arabiškoje Šiaurės Af
rikoje. Libijoje demon
strantai apmėtė akmenimis
Francūzijos ambasadą. Kai- tytojai 
re radijas “Arabų balsas”' 
sako, kad arabiškoji Afri
ka dabar visa vieningai‘ 
ginklu stos prieš francū
zus , ir su laiku juos iš
trenks. '

Lilienthalis 
remia Adlai
New Yorkas. — Buvęs 

Atominės energijos komisi
jos pirmininkas * D. Lilien
thalis, kuris yra vienas ge
riausiai informuotų Ame
rikoje žmonių apie atomi
nius klausimus, pritaria 
Adlai Stevensono nuomonei 
apie bombų draudimą.

Lilienthalis išplaukė iš 
čia trumpam laikui pake
liauti po Europą. Prieš iš
plaukdamas jis sakė laik
raštininkams, kad pilnai 
pritaria Stevensono rei
kalavimui, kad reikėtų su
sitarti su Sovietais ir už
drausti hidrogeninių bom
bų sprogdinę jimus.

Laikraštininkai klausė 
Lilienthalio, ar jis sutinka 
su Stevensonu, kad sprogdi- 
nėjimų sukeltas radioakty
vumas gali būti kenksmin
gas žmonijai. “Apie tą ne
gali būti mažiausios abejo
nės,” sakė jis.

Paryžius. — Buvęs Len
kijos vice - premjeras Mi- 
kolaičikas sako, kad Lenki
joje niekas nepasikeitė — 
viena grupė komunistų už
ėmė kitos komunistų gru
pės vietą.

Paryžius. — A Įsteigtas 
telefoninis susisiekimas su 

| Budapeštu.

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

Lawrence, Mass.....................................................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.........................
N ewarko vai i n inka i...............................................
So, Boston, Mass.................................................
Philadelphijos vajininkai ...................................
L. Pruseika, Chicago, III......................................
Waterburio vajininkai ........................................
Clevelando vajininkai ........................................
P. Paserskis—A. žemaitis, Baltimore, Md.........
L. Tilwick, Easton, Pa..........................................

LED Moterų kuopa,
Binghamton, N. Y.......... 300

Pittsburgho vajininkai ....... 240
V. Kvetkus,

Cambridge, Mass............ 200
J. Patkus, New Haven, Conn. 160
Worcester, Mass.....................  160

J. Mažeika ir J. Purtikas, pittsburghiečiai, įstodami 
į vajų rašo: “Gerb. Laisvės Adm. — Čia rasite čekį su
moje $77.32. Dalinasi sekamai: — 6 met. prenumeratos, 
aukų ir pelnas po; susirinkimo, rugsėjo 30d., spaudos 
naudai, pusė Vilniai ir pusė Laisvei (po $13.32).

“Dabar, gerbiamieji Laisvės ir Vilnies 
Pittsburgho apylinkėj! Mes prašome

(Tąsa 4—tame puslap.)
jūsų

Vladislavas Gomulka sako:

Kol gresia pavojus iš Vokiečiui, 
Soviehi jogos pasiliks Lenkijoje
Varšuva. — Lenkijos ko

munistų naujasis vadovas 
Vladislavas Gomulka kal
bėjo masiniame: 250,000 
žmonių mitinge Varšuvoje. 
Jis kalbėjo prie didžiųjų 
Kultūros rūmų, kuriuos 
lenkams kaip dovaną pa
statė Sovietai. Gomulka sa
kė, kad tarybinės jėgos tol 
liks Lenkijoje, kol lenkams

Valdžia neleido 
trim išvažiuoti 
Tar. Sęjungon

New Yorkas. — Teisin
gumo department© agentai 
sulaikė tris asmenis, kurie, 
turėdami tarybinius pas- 
portus, norėjo išvykti Tary
bų Sąjungon. Tie trys, mu
zikas Serafinas Strelkovas, 
jo žmona ir 26 metų duk
tė Natalia, turėjo tarybi
nius pasportus. Tėvai anks
čiau buvo natūrai i zuoti 
amerikiečiai, bet irgi priė
mė tarybinę pilietybę.

Jie jau turėjo bilietus ir 
buvo sudėję savo bagažą 
britų ląivan Queen Eliza
beth, bet buvo sulaikyti. 
Valdžia laikosi nuomonės, 
kad Amerikos pilietis ne
turi teisės atsisakyti savo 
šalies pilietybės, nebent jis 
gyvena užsienyje. Tarybi
niai jų pasportai tokiu bū
du negalioja, sako imigra
cijos pareigūnai.

Punktai

880
860
476
460
440
404
400
380
368
320

A. Apšegienč, Auburn, Me. 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 
Harrisono vajininkai .........
Brooklyno vajininkai .........
C. 
A. 
A.

K. Urban, Hudson,. Mass. 
Valinčius, Pittston, Mass. 
Kuzmickas, Girardville, Pa.

152
112

80
80
80
60
40

kė, 
randasi

gresia pavojus iš Vakarų 
Vokietijos naujojo Wehr- 
machto. Gomulka taipgi sa- 

kad tarybinės jėgos 
Lenkijoje pagal

Varšuvos karinę sutartį, 
bet jų nebūtų, jeigu Ameri
kos karinių jėgų nebūtų 
pagal Šiaurės Atlanto pak
tą Francūzijoje, Italijoje 
ir Vokietijoje.

Miniai taipgi kalbėjo 
premjeras Cyr&nkevicius. 
Abu vadai buvo minios su
tikti griausmingais aplo
dismentais, bet Gomulka 
šilčiau, negu Cyrankevi- 
čius.

Lenkijoje tuo tarpu pa
dėtis nusistovi, viskas ra
mu. Jaunimas ir studentai 
pravedė demonstracijas ke
liose miesto dalyse, vis rei
kalaudami tarybinių jėgų 
manevrų baigimo,-nors val
džia sako, kad tie manevrai 
jau baigti. Kai kurie de
monstrantai susirinko prie 
Vengrijos ambasados ir 
šaukė už sukilėlius, bet tik 
maža dalis demonstrantų 
tą darė.

Varšuva. — Neoficialiai 
skelbiama, kad Chruščiovas 
per telefoną pasveikino Go- 
mulką su jo išrinkimu PPR 
pirmu sekretorium. J i s 
taipgi sakęs Gomulkai, kad 
“P r a v d a” perspausdins 
“Trybuna Ludu” atsakymą 
jai.

Nagy prašė tarybinių jėgų 
padėti palaikyti tvarką— 
buvęs įvestas karo stovis

Budapeštas. Vengrijos 
Liaudies respublikos ka
riuomenė, milicija ir gink
luoti darbininkų būriai nu
ramino reakcinius riauši
ninkus, kurie buvo sukėlę 
kruvinus neramumus Bu
dapešte. Naujasis Vengri
jos premjeras Imre Nagy 
kreipėsi į tarybines karines 
jėgas Vengrijoje, kurios 
ten randasi pagal Varšu
vos apgynos sutartį, padėti 
palaikyti tvarką.

Budapešto radijas sako, 
kad mieste jau visai ramu, 
nors ketvirtadienį vienur 
kitur ginkluoti riaušininkai 
dar slapstėsi. I 

Ragino prie ramybes
Nagy, kuris tik dvi savai

tės atgal tapo grąžintas 
Vengrijos Darbininkų (Ko
munistų) partijos vadovy- 
bėn ir kuris, panašiai kaip 
Gomulka iki neseniai buvo 
laikomas nukrypėliu - opo
zicionierium, greitai sugrą
žintas prie valdžios vadovy
bės, kai masinės demon
stracijos pradėjo siausti 
sostinėje. Iš pradžios de
monstracijos nebuvo anti
valstybinio charakterio, bet 
paskui jomis pasinaudojo

Janos Kadar 
Gero vietoje
Budapeštas. — V e n g ri

jos Darbininkų partija (ko
munistai) pašalino iš savo 
generalinio sekretoriaus 
vietos Erno Gero ir jo vietą 
užėmė Janos Kadar. Gero 
užėmė tą postą keletas mė
nesių atgal, kuomet Rako- 
šis atsistatydino po aštrios 
kritikos ugnimi. Gero buvo 
artimas Rakošio bendra
darbis, bet paskutiniu lai
ku linko prie tų elementų 
partijoje, kurie stojo už la
biau savaimingą vengrų ke
lią į socializmą. Jis tik grį
žo iš Belgrado, kur pasira
šė draugingumo sutartį su 
Jugoslavijos k o m u n istų 
lyga.

Bet dabar Gero pasitrau
kė ir jo vietą užėmė J. Ka
daras, Nagy’o bendradar
bis, kuris neseniai, kartu su 
Nagy’u, grįžo partijos po- 
litbiūran.

Rabatas. — Maroko-sul
tonas Ben-Jusefas sugrįžo 
iš Tunisijos, kur jis tarėsi 
su vietiniu bejum. (kar
alium) ir premjeru Bour
guiba.

Bukareštas. — Rumuni
jos spauda informuoja 
skaitytojus apie įvykius 
Vengrijoje, bet gan trum
pai.

reakciniai elementai. Mask
vos radijas paskui prane
šė, kad fašistiniai ginkluo
ti -elementai, kurie buvo tai 
progai prisirengę, sukėlė 
tas kruvinas riaušes.

Nagy per radiją kreipė
si į riaušininkus. Jis ragL 
no padorius, bet suvedžiotus 
darbininkus ir jaunimą, 
kurie prisidėjo prie jų, su
siprasti ir atsimesti nuo jų. 
Reakcinius riaušininkus jis 
įspėjo, kad jiems nebus pa
sigailėjimo, nebent jie tuo
jau sudės ginklus. Jiems 
buvo duotas laikas pasida
vimui ir tas laikas paskui 
pratęstas.

Vengrijos Moterų demo
kratinis susivienijimas per 

į radiją ragino moteris prisi
dėti prie kraujo praliejimo 
sulaikymo, palaikant savo 
vyrus ir sūnus namie. Prie 
ramybės taipgi ragino ka
talikų vyskupas J. Grosz, 
kuris sakė, kad tikintieji, 
kurie dalyvauja riaušėse, 
daro nusikaltimą prieš re
ligiją.

Yra nemažai užmuštų
Budapešto radijas saike, 

kad yra nemažai užmuštų. 
Keletą kartų per radiją 
buvo atsikreipta j žmones 
aukoti kraujo sužeistiems. 
(Užsienyje pranešta, kad 
krito tarp 150' ir 200 žmo
nių.)

Riaušių nuraminime da
lyvavo t a n k a i. Vienoje, 
Austrijoje, pranešta, kad 
dalyvavo net ‘ sprūsminiai 

j (jet) orlaiviai, bet tas ne
pasitvirtino. Tarybi n i a i 
tankai pačiame Budapešte 
ir prie sostinės budi dabar 
šalia vengriškų tankų.

Nagy prašo pasitikėjimo
Premjeras Nagy atsi- 

kreipime į Vengrijos darbo 
I žmones ragino juos pasiti
kėti liaudies valdžia. Jis 
sakė, kad praeities klaidos 
bus taisomos, kad bus ge
rinama, ant kiek galima, 
ekonominė padėtis. Jis ra
gino darbo žmones nepasi
duoti provokacijoms ir pa
dėti valdžiai nuraminti 
liaudies priešus.

Budapešte įvestas apgulos 
stovis. Provincijos miestuo
se ramu. Telefoninis susi
siekimas tarp Budapešto ir 
užsienio buvo nutrauktas 
dviem dienom.

Viena. — žinių agentū
ros čia sako, kad kai kurie 
vengrų riaušininkai bando 
pereiti sieną Austrijon. Pa
sienis griežtai saugomai 
vengrų karių. Taipgi mato
si ir tankai.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, vešu .
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I PAMOKOS
| ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, pranešimai iš Vengri- 
I jos sostinės Budapešto sako, jog ten vykstančios riau- 
I sės, kurios ‘Turi panašumo į sukilimą.”
I Kol kas peranksti apie tai smulkiau ką nors pa- 
I sakyti. Bet viena aišku: neramumų jau buvo per kai 
I kurį laiką, tad galima manyti, kad iš jų išsivystė ir 

riaušės, “panašios į sukilimą.”
Turime atsiminti: Tie milijonai dolerių, kuriuos 

Amerika skiria, ne vieną buržuazinį nacionalistą apgink
lavo ne tik Vengrijoje, o ir Lenkijoje ir kituose socia
listiniuose kraštuose. Nuolatinė propaganda, amerikinių 
dolerių palaikoma, skleidžiama iš Vakarų Vokietijos, ap
suko galvą ir padrąsino ne vieną socializmo priešą Len
kijoje, Vengrijoje ir kitur.

Bet mes čia ne apie tai norime pakalbėti, Mums 
svarbu tarti kelis draugiškos kritikos žodžius tiek Ven
grijos, tiek Lenkijos komunistams. Mums rodosi, jie pa
miršo Lenino mokymus, — mokymus, kad komunistas 
privalo jausti, privalo suprasti, privalo žinoti visus ir 
visų dirbančiųjų poreikius, norus, pasitenkinimą ar ne
pasitenkinimą. Komunistai privalo būti darbo žmogaus 
geriausiais draugais, jiems padėti, su jais, išvien dalintis 
viskuo.

\Deja, atrodo, kad ne taip buvo Lenkijoje, ne taip 
buvo ir Vengrijoje.

Riaušės Poznanėje juk nebuvo sugalvotos viena mi
nute neigi viena diena. Tos riaušės, kaip pati Lenkijos 
vyriausybė ir spauda pripažino, turėjo pagrindo: dar
bininkai buuvo nepasitenkinę dėl visos eilės visųpirmiau- 
sia ekonominių trūkumų. Dėl to tie darbninkai ir pa- 

» sidavė riaušių kėlėjams, kurie, veikiausia,, sąmoningai 
bandė nepasitenkinuosius išnaudoti savo politikai.

Tai kur gi buvo Poznanės komunistai? Kur buvo rūs išsiveržimai. Šitie, kaip 
profesinės sąjungos? Kodėl jie ir jos nenumatė to, kas sakoma, Saulės aktyvumo 
yra ruošiama?. Kodėl nebuvo stengiamasi patenkinti laikotarpiai kartojasi kas 

•4 darbininkų gyvenimą pirmiau negu tos riaušės įvyko?
Jeigu Lenkijos komunistai, mūsų nuomone, būtų 

nuolat “priglaudę prie žemės ausį” klausę, tai nebūtų 
buvę nei Poznanės riaušių, neigi būtų reikėję šaukti 

i “istorinį KPCK posėdį,” įvykusį prieš keletą dienų Var
šuvoje. Nebūtų reikėję duoti pasaulio buržuazijai tiek 
daug vilties, kiek buvo duota—vilties, būk Lenkija jau 
grįžtanti prie kapitalizmo!

— 4

Pasikalbėjimai Gamtos mokslo temomis
Visuomenė labai domisi 

spaudos pranešimais apie 
vykstančius Saulėje sprogi- 
-mus. Tariamieji sprogimai, 
arba, kaip jie vadinami 
specialioje literatūroje 
chromo sferinės erupcijos 
(išsiveržimai) savaime nė
ra jokia sensacija. Astro
nomai žinojo jas dar pra
eitame šimtmetyje, tik re
čiau pastebėdavo, menkiau 
tyrė ir, tur būt, mažiau 
skyrė joms dėmesio.

Stebint Saulę pritaikytu 
šiam tikslui teleskopu, chro- 
mosferinė erupcija pasiro
do kaip labai šviesi dėmelė 
šiaip spindulingame Sau
lės paviršiuje, sušvytinti ir 
išnykstanti per keliolika 
arba keliasdešimt minučių. 
Tai įvyksta milžiniškas 
trumpalaikis vietinis spro
gimas, kurio vaizdas, ste
bint iš tolo, atrodo menkas, 
nes smulki pro vidutinišką 
teleskopą įžiūrima dėmelė 
Saulėje paprastai būna ke
lių šimtų kilometrų skers
mens.

Chromosferinės erupcijos, 
kaip ir daugelis kitų laiki
nų Saulės reiškinių (dė
mės, vadinamieji žibintai ir 
t. t.), pasitaiko nevienodu 
dažnumu. Protarpiais Sau
lė lyg ir aprimsta, o po to 
jos paviršiuje vėl pagausė
ja dėmės* ir padažnėja įvai-

11-12 metų. Dabar Saulė 
kaip tik artėja į* savo eili
nį aktyvumo maksimumą, 
kurio laukiama ateinančiais 
metais. Saulės aktyvumas 
padidėja nevienodai — kar- 

i tais smarkiau, o kartais 
blankiau, pasikeisdamas 
per ilgesnius laikotarpius. 
Šiuo metu Saulės aktyvu
mas kaip tik yra gana sti
prus, ir todėl atitinkama 
astronominių reiškinių kro
nika darosi gana turtinga 
pranešimais.

Daug duomenų leidžia su
prasti chromosferinę erup
cija kaip labai karštų dujų 

spiruotos “iš Vakarų,” bet kur gi buvo komunistai, kad čiurkšlę, prasiveržusią į 
nenujau’tėj kad nežinojo, jog taip gali būti? Kodėl gi ne- Saulės paviršių iš jos gel- 

Kur gi buvo vals- mių. Chromosferinės erup
cijos pasitaiko lygia greta 
su Saulės dėmėmis, kurios 
yra sūkuriai, ištrūkę į Sau
lės paviršių iš gilesnių 
sluoksnių. Saulės dėmių 
medžiaga yra ta pati, kaip 
ir aplinkinio Saulės pavir
šiaus. Ji tik yra išjudinta 
nuo apačios ir kiek prare
tinta dėl kilusio sūkuryje 
slėgio. Dėl to dėmė pasi
daro šaltesnė ir tamsesnė 
už aplinką. Bet chromosfe- 
rinėje erupcijoje pasirodo 
dar nespėjusi ataušti Sau
lės gelmių medžiaga, susi
dedanti iš tų pačių chemi
nių elementų, tik daug 
karštesnė už Saulės pavi\*- 
Šių.

Visi šie /neramūs proce
sai Saulėje kyla iš jos vi
daus, kur tebevyksta įvai
rios atominių branduolių 
reakcijos, 
laiduota 
veržiasi 
būdais. 
Saulės sluoksniai 
viršinius sluoksnius, o. pa
starieji atiduoda savo ener
giją spinduliais. į aplinkinę 
erdvę, kur yra ir mūsų gy
venamoji planeta — Žemė. 
Šalia tokio laipsniško šilu-

TAIP, VENGRIJOJE buvo padaryta praeityje dide
lių ekscesų.

Rajko ir io draugų byla, jų nekaltai nuteisimas mir
ti, nežiūrint, kad jie atvirame teisme prisipažind prie 
kaltės, buvo baisus skandalas.

Rajkas,buvo reablituotas. Jo ir draugų kūnai buvo 
iškasti iš kapų ir iš naujo iškilmingai palaidoti, kaip 
didvyrių.

Ir štai, Budapešte vyksta riaušės. Žinoma, jos in-

buvo užbėgta visam tam už akių?
' tybės saugumo oi ganar? '

Šitie klausimai, mes manome, veržšis į kiekvieno 
galvojančio žmogaus galvą,, ypatingai į to žmogaus, ku
ris visa širdimi stovi už socializmą.

MUMS RODOSI, profesinės sąjungos (darbo uni
jos) turėtų vaidinti didžiausią rolę, ginant dirbančiųjų 
interesus, net ir socialistiniuose kraštuose. Bet kiek mes 
girdime apie profesinių sąjungų veiklą Lenkijoje, Ven
grijoje ir kituose socialistiniuose kraštuose? Žjnome, 
kad tokios profesinės sąjungos ten gyvuoja, bet apie jų 
veiklą, apie jų rūpinimąsi dirbančiųjų reikalais, apie 
laikomus darbininkų mitingus fabrikuose, dirbtuvėse ir 
kt., jokių žinių nėra.

O mums rodosi, fabrikų, dirbtuvių darbininkų mi
tingai, vadovaujami profesinių darbo unijų, turėtų re- 

■ guliariai įvykti ir juose turėtų būti svarstomi visi tie 
klausimai, kurie liečia darbininkų kasdieniškus, tuojau- 
tinius reikalus. Bet ir profesinių sąjungų veikla socialis
tiniuose kraštuose vyriausiai priklauso nuo komunistų 
—nuo partijos, kuri stovi valstybės priešakyje. ■

■$: ' Buvo laikotarpio, kai visa tai nebuvo įmanoma gy
venimai} pravesti. Karo metu, tuojau1 po karo, kai rei
kėjo šalį- atstatyti, kai visko stokavo, kai, pagaliau, di
džiai grūmojo naujo karo pavojus, aišku, buvo galima 
tai praleisti, tai pamiršti. Bet šiandien jau kas kita. 
Šiandien tenka eiti prie pilnos socialistinės demokrati
jos, kurioje kiekvienas ščyras darbo žmogus jaustųsi, 
kad jis yra valdovas savo fabriko, savo įstaigų, savo’ša- 
lies turtų.

Jei taip būtų, tuomet apie jokias riaušes, jokius iš
stojimus nieks nė nesapnuotų, nors “Vakarai” dėtų di
džiausių pastangų skleisti propagandą už kapitalistinę 
demokratiją.

f sluoksnį, Saulėje pasireiš
kia, ypač padidėjusio akty
vumo metu, medžiagos cir
kuliacija tarp skirtingų 
sluoksnių — iš gelmių į pa
viršių ir atgal. Labai karš
ta gelmių medžiaga iškelia 
didelius energijos kiekius 
ir tūoj juos paskleidžia 
įaviriais spinduliais. Prie 
tokių reiškinių priklauso 
tariamieji sprogimai 
je. - .

Trumpalaikiaia 
aktyvumo reiškiniai 
paveikia bendrą Saulės iš
vaizdą. Tik retkarčiais ypa
tingai didelė dėmė būna 
įžiūrima plikomis akimis. 
Bendra Saulės skleidžia
moji šviesa bei šiluma irgi 
mažai susvyruoja Saulės 
aktyvumo laikotarpiu. Ta
čiau, be matomosios švie
sos, Saulė skleidžia įvairius 
nematomus — jų tarpe ul
travioletinius ir korpusku- 
linius (dalelinius) — spin
dulius, o šių spindulių iš
eigai visokie! neramumai 
Saulėje turi kaip tik dide
lę reikšmę. Antai, chromo
sferinės erupcijos metu ul
travioletinis Saulės spindu
liavimas kartais padidėja 
dvigubai. Minėtiems spin
duliams žemės oras sudaro 
labai rimtą kliūtį, ir todėl 
jie veikia betarpiškai tik 
aukštutinius Žemės atmos
feros sluoksnius. Antai, kor- 
puskuliniai spinduliai suke
lia šiaurės pašvaistes. Sau
lės aktyvumui padidėjus, 
šiaurės pošvaistės pasirodo 
dažniau, negu paprastai, pla
tesniu mastu, net tolokai 
nuo šiaurės kraštų. Ultra
violetiniai spinduliai aukš
tai atmosferoje sužadina io- 
nų (elektrinių dalelių) su
sidarymą, per tai paveikia 
elektrinį' atmosferos laidu
mą, Žemės magnetizmą ir, 
be kita ko, radiotransliaci- 
ją. Per Šiuos reiškinius pa
stebėtoji Saulės chromosfe- 
rinė erupcija netrukus pa
juntama ir žemėje.
, Veikdami aukštutinius 
Žemės atmosferos sluoks
nius, ultravioletiniai Saulės 
spinduliai netiesiogiai /pa
veikia ir žemutinius, atsi
liepdami kritulių susidary
mui ir šiaip oro atmainoms. 
Tuo būdu atidžiai stebint 
bei tiriant Saulės reiški
nius, mokslui pavyksta vis 
giliau įžvelgti į betarpiškai 
mus supančią gamtą, o me
teorologams — gerinti oro 
spėjimo darbą.

Prof. P. Slavėnas

Energija, atpa- 
Saulės gelmėse, 

iš tenai įvairiais 
Gilesni, karštesni 

šildo iš-
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Saulė-

Saulės 
mažai

Nedaug turime lietuviškos 
populiarios literatūros apie 
gamtą, o dar mažiau origina
liosios. Todėl džiugu, kai iš-, 
leidžiamas kuris ;nors naujas 
tos rūšies veikalas. Malonu 
pažymėti ir neseniai išėjusią 
iš spaudos žinomo mūsų gam
tininko prof. T. Ivanausko dar 
vieną populiarią knygą “Apie 
žvėris ir paukščius?.

Praėjusiais metais prof. Iva
nauskas išleido “Gamtiniriko ■. f 
užrašus”, kuriuos dėl sklan
džios pasakojimo formos įkai
tai lyg grožinės literatūros 
kūrinį. Ten ypač patraukia! 
parašytas skyrius apie Gudų 
girią: puikūs gamtovaizdžiai, 
įdomus žvėrių gyvenimas, 
žmonių nuotykiai palieka 
skaitytojui įstringantį įspūdį. 
Autoriaus ruduo: “auksiniais 
lapais apsigaubęs, putino ka

lybas pavasaris, prasideda-pe
rėjimo metas, atsiranda šei
myninių rūpesčių, ir ežeras 
nutyla. Pagaliau “šit ir tam
sus ruduo, dienos trumpos, 
naktys ilgos. Paliose medeliai 
jau pliki, tik dar viename, ka
tame berželyje atkakliai gel
tonuoja keli lapeliai, ar šna
ra raudonais lapais apsiklotu - 
si epušės viršūnė. Tarp jų kaž
kaip patekęs vienišas šermuk
šnis, tarsi karoliais pasipuošu
si gražuolė, jo puikios uogos 
lyg kraujo lašeliai spindėte 
spindi” (228 psl.).

Kai prie ežero krantų susi
daro plati ledo juosta, savo 
mėgiamą vasarvietę, apleidžia 
paskutinieji jos gyventojai— 
gulbės, laukiai, kragai ir an
tys. Ežero ramybę tik retkar
čiais ’sudrumsčia iš šiaurės at- 
skrendantieji svečiai — snie-

na vykusios dailininko V. Jan- i 
kausko iliustracijos. Pasitaikę Y 
kai kurie netikslumai knygo- 1 
je anaiptol nemažina rimtos 
^os vertės.

J. Kauneckienė
Biologijos mokslų kandidatė

WORCESTER, MASS.
Prieš keletą savaičių čia su

sirgo V. Navickas, 76 metų. 
Pirmiausia jam suparalyžavo 
koją, paskui liga persimetė į 
vidurius. Dabar jis yra mies
to ligoninėje ir bile minutę 
gali numirti. Tai vienas iš 
geriausių ir brangiausių drau
gų šiame mieste.

Daugiau 20 metų išbuvo 
lietuvių namo gaspadorium ir 
prižiūrėtoju m. Ir per tą visą 
laiką neturėjo jokio “bade- 
rio”, piktumo su kitais. Vin- 
cas buvo tykus, darbštus ir 
labai geros širdies, žmogus. 
Dabar sunku ir gaila žiūrėti, 
ka? buvęs vyras kaip ąžuolas, 
dabar vos, vos, alsuoja... O

genos ir svirbeliai, kurie čia 
vaišinasi raudonomis šermukš
nio uogomis.

Jaunimas, skaitydamas to
kius aprašymus, susidomi 
gamta, ima globoti paukščius 
ir žvėrelius, geriau pažįsta 
savo krašto gyvūniją. Todėl 
knygos “Apie žvėris ir paukš
čius” ir “Gamtininko užrašai” 
yra gražus indėlis į mūsų 
gamtos mokslo populiariąją 
literatūrą.

Knygoje “Apie žvėris ir 
paukščius’’ yra kai kurių re
dakcinio pobūdžio ir kitų ne
tikslumų.

Nuostabus paukščių gyveni-1, 
mas ilgai buvo mokslui nesu
prantamas, ypač jų kelionės, 
kurios iki šiol galutinai dar 
tebėra neištirtos, ir todėl au
torius rašo: “Paukščių trauki
mas vyksta tokiu plačiu mas
tu, tokia gaivališka jėga, jog 
stebint jį negalima pasitenkin
ti vien priežasčių ir pasekmių

kai mama ir vaikai jo paklau
sė: “Tėvai, gal nori obuolių”, 
tai" jis tik suspurdėjo ir vos 
ištarė: “Kam jūs mane ‘bade- 
riojat’; leiskit, aš noriu numir
ti ... Aš nenoriu daugiau gy
venti”. Sunku, sunku rašyti 
man šituos žodžius, kad bile 
minutę galime išgirsti, kad 
Vinco jau nėra tarpe gyvųjų!

J. Žilinskas
* c *

John Green (žalimas) jau 
antra savaitė randasi Memo
rial ligoninėj. Jį spaudžia auk- » r
Štas kraujas ir širdies sukri-.
kimas. Jis geroką laiką dirbo 
pirmu inžinierium Worceste- 
1 io alaus bravare. Svarbias 
urėdo vietas unijose užima. 
Jis gerai sveiksta.

Linkiu jam greitai pasveik
ti!

D. J.

MAO LANKĖSI JAPONI
JOS INDUSTRINĖJE 

PARODOJE
Pekinas. —- Čia atsidarė 

Japonijos pramonės gami
nių paroda. Ji atidaryta 
su nemenkomis ceremonijo
mis, kuriose dalyvavo pats 
Mao Tse-tungas ir kiti Ki
nijos Liaudies vadai, tuomi 
pabrėždam i Kini jos-J aponi- 
jos gerų santykių svarbu
mą. ■ - '

Kadangi Amerikos spau
dimas dar draudžia japo
nams parduoti Kinijai ma
šinas ir kitus sunkiosios 
pramonės produktus, tai 
parodoje išstatyta tik leng
vosios pramonės gaminiai. 
Bet paroda priruošta taip 
kruopščiai ir plačiai, kad 
atrodo, jog i japonai tikrai 
suinteresuoti prekiauti pla
čiai su Kinija.

roliais pasipuošęs, ožekšnio 
auskarais apsikarstęs... išge
na gerves...” O tokių puoš
menų pribarstyta beveik kiek
viename puslapyje.

Knyga “Apie žvėris ir 
paukščius” vaizdavimo požiū
riu silpnesnė už “Gamtininko 
užrašus”, bet joje autorius ir 
turėjo kitą uždavinį—pateik
ti skaitytojui pluoštą populia
rių mokslinių žinių, čia jis 
aprašo pačius paprasčiausius 
gamtos reiškinius, pasakoja, 
kaip gyvūnai ‘praleidžia žie
mą, kodėl rudenį išskrenda, 
o pavasarį sugrįžta paukščiai, 
kokie gyvūnai naudingi, kokie 
žalingi, iš kur kilo naminiai 
gyvuliai bei paukščiai ir kt. 
Tačiau didesnę knygos dalį 
autorius skiria paukščiams, 
plačiau aprašydamas sparnuo
čius, kuriuos jis pats augina, 
stebi jų ’gyvęnimą * ir dėl to 
vadina savo augintiniais.
«. Kiekvienas gyvūnas, kiek
vienas gamtos reiškinys apra
šytas lengvu stiliumi, gražia 
ir visiems suprantama kalba. 
Gamtą autorius vaizduoja, su 
tokia didele meile, kuri neju
čiomis apima ir skaitytoją. 
Svarbiausias prof.
leitmotyvas —
gos propagavimas. Visur jauti 
jo aistringą kvietimą—pažin
kime savo krašto gamtą ir ją 
mylėkime!

Šiame veikale, kaip ir “Gam
tininko Užrašuose”, daug lite
ratūriniu palyginimų. Daug 
gražių gamtos vaizdų. Pvz., 
autorius, aprašydamas žiemos 
šalčių vejamas iš šiaurės 
sniegstartes, jas palygina su 
vėjo varomu sniegu. “Juod
margių paukščiukų būrelis ta
rytum vėjo pustomas sniegas 
greit slenka vis į pietus, vis 
tolyn... (116 psl.).

Bene geriausiai autoriui pa
sisekė aprašyti Žuvintą. Tas 
Dzūkijos ežeras — tat auto
riaus išsvajota paukščių kara
lija. Daugiau kaip prieš tris
dešimt metų gamtininkas ap
sidžiaugė atradęs, nuostabų 
gamtos kampelį, kuriame taip 
gausu paukščių, žuvų, žvė
rių ir kitokio gyvio. Šiems Žu
vinto gyventojams jis iškovojo 
visišką neliečemybę — įsteigė 
rezervatą ir pirmasis čia pri
viliojo baltąsias gulbes. Šie 
paukščiai, radę tinkamas są
lygas ir pajutę žmogaus meilę 
bei globą, pamėgo Žuvinto 
ežerą ir čia tiek daug jų pri
siveisė, jog tame ežere visi 
jau nebesutelpa ir dalis jų pri
versta persikraustyti į kaimy
ninius vandenis. Prof. Ivanau
sko .mokslinių bandymų dėka 
šiandien tame ežere taip gau
su gulbių. Todėl autorius su 
pasitenkinimu aprašinėja Žu
vinto ežerą- ir tuos išdidžius 
baltuosius paukščius—gulbes. \

Vos pradeda tirpti le'das, į 
Žuvintą iš šiltųjų kraštų tuo
jau atskrenda įvairūs paukš
čiai. Kasdien jų atskrenda vis 
nauji ir nauji būriai, praside
da poravimasis, kova dėl liz
daviečių. Ežeras lyg virte už
verda. Čia triukšmas, klege
sys, kurkimas, švilpimas ir 
.kitokių balsų mišinys aidi die
ną ii* naktį. Paskui ateina vė-

aiškinimu. čia yra kažkas 
daugiau, yra nesuvaldoma jė
ga, verčianti paukštį traukti 
vis priekin, nepaisant pavo
jaus ir kliūčių” (172 psl.). Iš 
to posakio galima susidaryti

Ivanausko ' išvadą, kad paukščių trauki- 
gamtos apsau- valdo kažkokia mokslui 

nesuprantama viršgamtine jė
ga. Tai išsireiškimas, kuris 
gali suklaidinti skaitytoją. Iš 
tikrųjų mokslas dar ne viską 
žino apie paukščius ir negali
tvirtai atsakyti, kas juos ver
čia daryti tokias milžiniškas 
keliones. Bet' mokslui žen
giant pirmyn, be abejo, ir šis 
klausimas, kaip ir daugelis 
kitų, bus pilnai išaiškintas ir 
neliks nė mažiausios spragos 
kažkokioms nežinomoms jė
goms.

Šioje knygoje autorius var
toja kai kuriuos senus termi
nus, kurie dabartinėje nau
jausioje literatūroje nebevar
tojami. Pvz., tam tikras plokš- 
čiąsias kirmėles autorius vadi
na dviburnėmis (252 psl.), ta
čiau paaiškėjus, kad jos dvie
jų burnų neturi, šis terminas 
jau seniai pakeistas, ir dabar 
jos vadinamos siurbiakirmiais 
arba tiesiog siurbikėmis.

Neaiškumų kelia ir termi
nas TURKLYS, kuriuo auto
rius vadina tam tikrą tiesia- 
sparnį vabzdį, tačiau gyvoje 
kalboje ir kai kurioje litera
tūroje tuo pat vardu vadina
mas kūdrose, \ balose gyve
nantis pilvakojis moliuskas, o 
tas vabzdys vadinamas kurk
liu. Autorius abu tuos termi
nus vartoja tam pačiam vabz
džiui pavadinti.

Knygoje pasitaiko ir kitų 
netikslumų, kuriuos reikėtų 
būtinai pataisyt leidžiant nau
ją laidą. Pvz., autorius rašo, 
kad “Lietuvoje kasmet pusę, 
o kartais ir daugiau obuolių 
sunaikina obuolinis, žiedgrau- 
žis —mažytė peteliškė, kurios 
vikšras įsigraužia į obuolius” 
(178 psl.). žiedgraužis yra 
mažas vabaliukas, kuris pats 
ir jo lervos graužia žiedų 
punąpurus, o pačius obuolius 
ėda didelio sodų kenkėjo dru
gelio obelinio vaisėdžio vikš
rai. ?
' Aplamai reikia pažymėti, 
kad knyga' išleistą gražiai, ga-

‘/V

Darbininky sveikata
Tolydus žiūrėjimas į tą 

patį tašką greit privargina 
akių akomodaciją. Tik žiū- 
rėk įsispyręs j kurį smulkų^.* 
daiktą, tai jis tau ir išnyks 
iš akių, nebent tu bent tru
putį pajudinsi akis nuoša
liau, — tada ir vėl galėsi tą 
daiktą regėt, nes jis dabar 
pataikė į truputį kitą tink
lainės (retinos) tašką. 
Tinklainės regėjimą gau
dančios celės, tarytum, iš- 
sisekia nuo kiek ilgesnio 
labai vienodo žiūrėjimo. 
Bet jos kiek atsigauna, kai 
tą patį daiktą žiūri kitos 
celės. Trupučiuką tu krus
teli, grįžteli galvą, mirkte
li akis: tai tau padeda nu
statyt daiktą kiek kiton 
tinklainės vieton, ir tokiu 
būdu tų gaji vienodai kad 
ir ilgai skaityt ar siūt 
ar. stebėt kokius smulkius i 
daiktus. Kad ir labai men- * 
kas akių sukrutėjimas pa
deda patvariau tęst skaity
mą ar kitokį artimą darbą.

Tamsoje akys pačios ge
riausiai prisitaiko ir, po* 
kurio laiko, sugeba kai ką 
atskirt, įžiūrėt. Žinoma, 
jei akys tebėra visiškai 
normalios, jei žmogus gau
na vitaminų gausą su mais
tu ir vaistų formoj. Tūlų 
vitaminų stoka padaro žmo
gų žabalą nakties tamsy
bėj (“nyctalopia.”). Toks 
vištakis atgauna gabumą 
įžiūrėt daiktus patamsy, 
jei jisai ima varto t daugiau 
vitaminų, ypač daugiau vi
tamino Ą, kurio turi kepe
nys, kiaušinio tryniai, jū; ( 
rų žuvys ir žuvų aliejus ir ’ 
geltonos spalvos vaisiai.

Beje, naktį geinau ma
tyt truputį padeda raudo
ni akiniai. Armijoj nakties 
metu kareiviams liepiama 
nešiot raudonus akinius, 
idant jie sugebėtų aiškiau 
matyt patamsy.

Dr. J. J. Kaskiąučįus, M. D.
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papasa- 
iš savo 
įvairio-

vaikšti-

ir išeidamas iš 
dantis iš Balsių 
žodžius:
diena,

" (Tąsa)
Pietus vyresnybei ponas Skrodskis 

įsakė paruošti valgomajame. Agota su 
visais rūmų tarnais dirbo visą priešpie- 
tę, kol sutvarkė tą užleistą kambarį. 
Svečių ponas Skrodskis seniai nebepri- 
iminėjo. Nelabai jais džiaugėsi nė šian
dien. Tokie čia ir svečiai... Nebent vie
nas pulkininkas Skvorcovas, na, dar jo 
padėjėjas karininkas. Ilgai svyravo 
Skrodskis, ar kviesti į stalą vachmistrą 
Feodorovą ir prievaizdą. Bet Jurkevi
čiaus patariamas nutarė kviesti. Prie 
užkandžių liepė duoti senos degtinės, o 
prie pietų vyno— balto i? raudono. Sve
čiai įsilinksmino. Skvorcovas tvirtino 
Skrodskiui, kad po reformos jo dvaro 
reikalai eis kuo puikiausiai.^ Valstiečiai, 
tinKamai pamokyti, bus klusnūs ir nuo
laidūs sudarant sutartis. Jurkevičius 
jam pritarė. Bet dvarininkas buvo san
tūrus. Šia proga Skvorcovas pakėlė tos
tą už jo imperatorišką didenybę ciesorių 
Aleksandrą antrąjį. Visi atsistoję iš
gėrė. Skvorcovas, įsišnekėjęs, 
ko jo ne vieną įdomų atsitikimą 
praktikos, malšinant valstiečius 
se Lietuvos vietose.

1 Tuo tarpu vežėjas Pranciškus
nėjo apie kluonus ir prižiūrėjo svečių 
arklius. Įėjęs į galinę daržinę, už sienos, 
užpakalinėj pašiūrėj jis išgirdo keistą 
triukšmą. Šūkavo, kvatojo keletas vy
riškų balsų. Valandėlę jie aptilo ir stai
ga išsiveržė už širdies stveriąs moteriš- 
kas^klyksmas. Paskui ėmė rėkti vyras, 
paskūi keiksmai, šūkavimai, dejonės— 
viskas sumišo į vieną baisų, nesuvokia
mą ūžesį. Pranciškus suprato, kad ten 

. dirba Rubikis su savo padėjėjais. Pa
klausė valandėlę vežėjas, suspaudė 
kumštimis smilkinius 
daržinės prakošė pro

’ Petro girdėtos dainos
Nebetoli jau ta
Kai iš jūs nebus, nė vieno.

< . ~ XV
Balsių Petras, grįždamas iš Paberžės 

vėlai vakare, netoli Bagynų dvaro išsu- 
kc« iš kelio ir patraukė tiesiog padir- 

;viafifc alksniais ir karklų krūmais apau
gusiomis vietomis. Jam rūpėjo kuo grei
čiausiai pasiekti namus ir įsitikinti, kas 
gi iš tiesų bus atsitikę Šilėnuose. .Paber
žę jau buvo pasiekusi žinia, kad ponas 
Skrodskis, atsisakius valstiečiams eiti 
lažą, užtraukė vaiską — pėstininkus ir 
raitelius. Kas ten darėsi—baisu ir ap
sakyti! Šaudę į žmones ir kardais kapo
ję, o paskui visus rykštėmis plakę. Riks
mas buvęs girdėti net Karkliškiuose!

Didžiausia nerimastis graužė Petrui 
širdį dėl Katrytės. Nejaugi ir ji būtų 
patekusi į Skrodskio “kotų” nagus? Pa
galvojus apie tai, mintys drumstėsi Pe- 

Į tro galvoj, ir jis kuone tekinas leidosi 
f papieviu. Buvo jau beveik sutemę, tik 
| nuo vakarinės žaros dar galėjai išskirti 
’ daiktus ir matyti vingiuojantį tarp krū

mų taką.
įtaiga Petrui pasirodė, kad priešais 

kas ateina. Jis pasitraukė už karklų 
krūmo, nutaręs niekam be reikalo į*akis 
nelįsti. Nežinomajam priartėjus, Pe
tras, nustebęs ir nudžiugęs, pažino Pra
naitį •

—Juozai, iš kur tu?—sušuko išeida
mas į taką.

—Iš pat pragaro, brolau,—pajuokavo 
Pranaitis. — Ištrūkau iš velnio nagų. 
Gerai, kad tavęfe nebuvo. Ne kiekvienas 
toks laimingas kaip aš. Prisėskim ant 
krantelio. Papasakosiu.

Draugai susėdo pakrūmėj, ii’ Petras 
sužinojo viską, kas atsitiko Šilėnuose. 
Taip! Saldotai buvo. Rota pėstininkų 
ir eskadronas dragūnų. Šovę tik į orą 
pagąsdinti žmonėms ir kardais nekapo
ję. Bet nuplakę daugelį, o smarkesniuo- 

- -sius į dvarą nuvarę, kur juos teis pats 
į ponas, o baus Rubikis. Buvo atskirtas 

varyki ir Pranaitis, bet vienas rusų ka- 
| liSfris padėjo jam pabėgti. Petro brolis 

iAsesuo ir daugybė kitų nuplakti. Ka
trytė liko neliesta. Tai, žinoma, gerai, 

ų bet Petro tas nenuramino. Jis suprato, 
dėl ko Katrytės tie nelabieji paliko ne
paėmę ir nenuplakę: Skrodskis yra ją 
sau nusižiūrėjęs. Prieštaringi jausmai 
ir abejonės draskė Petro širdį.

—Kaip tau rodos, Juozai, kvotė jis

Pranaitį, — paliks Skroctekis Katrytę 
ramybėje, ar temps ją į dvarą?

Pranaitis gilumoje manė, kad ponas 
gražiosios Kedulytės neatsižadės, bet 
nenorėjo aitrinti draugo širdies ir atsa
kė ramindamas:

—Aš manau, kad kol kas jos nelies. Ir 
taip jau žmonėms įsiėdė iki gyvo kaulo.

—Tegu tik aš kur pastoviau prisiglau
siu. Tada tas bobišius jos nepasieks, —r 
su viltimi guodėsi Petras.

—Tavo laimė, kad nebuvai namie. Jei 
tave būtų nusitvėrę, būtų viskas baigta.

Balsys, tarsi Susigėdęs, panarino akis.
Gal ir taip..., O man, žinai, koktu, 

kad nebuvau su jumis visais. Atrodo, 
kad išsighndau ir tyčia pasitraukiau. E, 
tegu jau būtų nuplakę! Visi, tai visi!

Ramino ir guodė Pranaitis Balsį ir 
pats džiaugėsi, kad kareiviukas leido 
jam pabėgti. Kokia kam iš to nauda, 
jei juodu būtų nuplakę arba į rekrutus 
atidavę?

—Likę sveiki ir laisvi, mudu dar pa
rodysim, ką galim!—grasindamas kumš
tini dvaro link, sušuko Pranaitis.

—Ką ketini daryti?—klausė Balsys, 
pajutęs draugo žodžiuose ne vien tuš
čią grasinimą, bet ir pasiryžimą.

Pranaitis, valandėlę patylėjęs, atsakė 
netvirtai, tarsi pats abejodamas savo 
žodžiais:

—Ką ketinu daryti?.. Kartis po sau
sa šaka neisiu. O paėsti reikia. Tuo 
tarpu trauksiu pas Dimšą. Ten aplinkui 
miškai, nepagaus jokie Skrodskio skali
kai. O paskui žiūrėsim...

—Nemanai kur nors karališkame dva
re pauždarbiauti? Rankas turi stiprias.

Pranaitis susiraukė:
—Užteks man Skrodskio. Karališkas, 

ne karališkas. — tas pats velnias!
—Skirtumas vis dėlto yra. O prisi

glaust kur nors reikia. '
—E, Petrai! — staiga atsimainiusiu 

balsu prašneko Pranaitis, kažkaip keis
tai pažiūrėjęs į draugą. — Sakai, prisi
glausti reikia? O kur man saugiau pri
siglausti, jei ne žaliojoj girelėj? Ateina 
pavasaris, vasara, šiltos dienos, trumpos 
naktys, visur valia-valužė! Traukime, 
Petrai, į girią! Atsiras ir daugiau to
kių bedalių, kaip mudu. Pas Dimšą, 
sako, dažnai tokių užklysta. Ir Dzidą 
Morkų prisikalbinsime. Paspirginsime 
poneliams padus!

—Ką tu čia, Juozai, juokauji? •
—Nejuokauju! — niūriai sušuko Pra

naitis. — Ištrūkęs iš Skrodskio šunų, 
pasakiau: daugiau niekas manęs nei bi
zūnais, nei rykštėmis nebečaižys. Be to, 
Skrodskis pats Jkai ką man kaltas... 
Daugiau, negu rykštės ir bizūnai. Atsi
lyginsiu aš jam ir tam velniui Rudžiui 
su kaupu. Paminės jie mane!

Piktai blizgėjo Pranaičio akys, is vi
sas paniurę^ jo veidas sakyte sakė, kad 
jis nejuokauja. Balsys susirūpinęs ste-,

naują 
“naują gadynę”, ir 
“naują ekonomiją, 
Amerikos jaunimas 
Taipgi ir kitokiomis 

kokias republiko-

jų unija, nusipirko ir įrengė, 
ištaisė, pagal savo “skonį0. 
Na, ir jau kraustosi į naują 
didelį namą, kuris randasi 
2530 No. 4th St. Narnas turi 
didelę svetainę, tinkamą ban
ketams, ar vestuvėms. Tačiau 
dar neįtaisė, tai koncertams 
neparanki. Visam name įvedė 
atvėsinimo sistemą, tai karš
čiausiu laiku bus vėsų. Taip
gi išsiėmė ir keitering leidimą, 
kad klubas galėtų turėti ir 
ne narių didesnę sueigą, kuri 
galės pasivaišinti.

Visas tas namas su įrengi
mais klubui atsiėjo arti 120,- 
000 dolerių.

Geriausių pasekmių klubie- 
čiams naujame name.

Senas Klubietis

darbo principais ir Malenko- 
vo vardo kolūkyje pademons
travo jo veikimą. Kombainas 
SKP-2, kurį aptarnauja du 
žmonės, per dieną nuima run
kelius nuo 2 hektarų ploto.

J. Masaitis

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

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$15.00 metams.

BROCKTON” WORCESTER
Grupe Lietuvių Liaudies Teatro iš New Yorko 

vyksta į Brock toną ir Worcester į, Mass., 
su labai įdomiu veikalu:

Cleveland, Ohio
Žada jaunimui viską, 
balsuoja prieš jų mokslą

Republikonė kongresmanė 
Frances P. Bolton iš 22-ro dis- 
trikto, norėdama tapti išbal- 
suota dar kitam terminui, kal
bėjo Western Reserve Univer
siteto studentams. Matomai, 
kong. Bolton besistengdama 
patraukti studentus republi- 
konų pusėn, jiems gyrė dabar 
esamą republikonų adminis
traciją, kuri jau esanti įro
džiusi galimybę užkariauti dėl 
mūsų- šalies jaunimo 
pasaulį”, 
prirengti 
kokios 
siekiasi”.
gerovėmis, 
nai galėsią suteikti jaunimui. 
Bolton viliojo W. R. U. stu
dentus palaikyti (republikonų 
administraciją, žinoma, ir ją 
pačią dar kitam terminui.

Kiek iš W. R. Universiteto I 
studentų galėjo patikėti kong. 
Bolton pažadams, nes studen
tams yra žinoma, kad mūsų 
šalies jaunimas visai nemato 
progų atsiekimui ’sau geresnės 
ateities, Amerikos jaunimas 
nemato progų įsigijimui tinka
mo pradinio mokslo tokiose 
perpildytose mokyklose ir 
tūkstančiai Clevelando moki
nių yra priversti lankyti mo
kyklas pakaitomis, kuriose 
mokina tik tris ir pusę valan
dos į dieną’?

Republikonai išstojo prieš 
teikimą pagalbos jaunimo 
mokslui, šalies mokykloms. 
Kada buvo įneštas bilius pa
imti iš valdžios iždo vieną bi
lijoną šešis šimtus milijonų do
lerių ($1,600,000,000) naujų 
mokyklų statybai, Ohio repu
blikonai kongresmanai Atsto
vų bute, liepos 5, 1956 me
tais. apart vieno, visi įskai
tant Frances Bolton ir jos sū
nų Oliver P. Bolton, balsavo 
prieš teikimą mokykloms pa
galbos ir su jų pagalba bilius 
tapo atmestas. • o

Dabartinė iš milijonierių su
sidedanti administracija, ku
rios didžiausiu rūpestimi yra 

Į išdirbimas vis naujausių, vis 
; baisesnių karinių pabūklų, 
I rengiasi prie baisaus karo. O I « • • . , 1 • 1 — 1 • * .

Ligoniai ir vajai
1 Apie sergančius darbuoto

jus pažangiečius bauginuosi 
rašyti, kad neišgązdinti dar 
nesusirgusių. Drg. Antanas 

j Šmitas dar* tebeserga Jefferso- 
no ligoninėje. Jis atrodė jau 
“miręs”, bet išlaikė virš dvi 
savaites oksigeno būdoje. Da
bar jau eina geryn, biskį gali 
net paeiti. Tai puikus progre
sas.

Draugė P. Walant nors li
goninėje buvo neilgiausia, bet 
dar* netvirčiausia.

Skubėk sveikti, drauge!
Vajai jau seniai važiuoja 

Laisvei. Pirmutinė pasirodė 
draugė šapron. Ar Ji pajėgs 
išlaikyti mūsų koloniją aukš
toje vietoje? Kur jos pagel- 
bininkai ?

Vajus dėl Seno Vinco eilė
raščių arti pabaigos. Jam dir
ba bent keli pavieniai; jei su
dėtum sykiu visus, tai ši kolo
nija būtų neprasčiausia.

Kaip būtų puiku, jei atsiras
tų bent koks naujas vajuose 
darbuotojas! Philadelphijos 
lietuviai nėra atsilikėliai neigi 
visi atžagareiviai; jie tik la
bai išsisklaidę.

Reikia visų talkos!
I

Dėdė R.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Naujasis sezonas operos 
baleto teatre

ir

ir

LAPKUS"
Trijų Aktų Komedija

VAIDINTOJAI:

Povilas Rainys, Adele Rainienė, Jonas Valentis, 
Suzana Kazokyte ir Eva Mizarienė

REŽISIERIUS—JONAS VALENTIS

Brockton, Mass- 0*7 Dieną Spalio 
Įvks šeštadienį • (October)

Rcngia L.L.D. 6-ta kuopa

ROBERT STANLEY, vietinis pianistas.

Pertraukose akompanuos solistei S. KAZOKYTEI.

Lietuvių Tautiško Namo Salėje
668 No. Main St. Kampas Vine St.

Vaidinimas prasidės 7:30 Vai. Vakare

Worcester y 
Įvyks Sekmad.

Rengia ALDLD 11 kuopa

Ort Dieną Spalio 
^0 (October)

Lietuvių Salėje, 29 Endicott St
Vaidinimas prasidės 3-čią vai. popiet

bėjo savo draugą. Galgi bandyt kitaip I 
nukreipti jo pasiryžimą?

—Ek, Juozai, bijau, kad tu nebaigtum > 
ant sausos šakos... Nepritariu aš tavo 
sumanymui. Nieko gera iš to neišeis. 
Klausyk, ką aš tau pasakysiu. Grįžtu iš 
kunigo Mackevičiaus. Ot, brolau, tai 
žmogus! Jis tikrina, kad tuoj sukilsi
me prieš ponus ir ciesorių. Jis jau ir da
bar nešioja pakaustytus batus. ;Kai 
reiks, jis ir kardą prisijuos, ir šautuvą 
užsidės. Jis žino, ką sako ir daro. Pa
laukime, Juozai, pasitrinkime po žmo
nes. O paskui su Mackevičium. JTis ži
nos, kaip pakreipti ir mudu. Prieš po
nus, tai prieš ponus, prieš valdžią, tai 
prieš valdžią.

—Ne!—griežtai pasipriešino Pranaitis. 
—Ne tokis mano būdas. Kol laukiau, 
tai laukiau. Daugiau nebegaliu. Gal 
Mackevičius ir teisybę sako, bet -aš jo 
komandoj nebūsiu.

—Žinokis!.. Tavęs neperkalbėsi.
—Tu nepyk. Žinai gi mane... Kiek

vienam savas kelias, sava dalia. Manau, 
kad dar susitiksime. Jei prireiks ma
nęs, klausk Dimšą. O tave kur surasti?

Balsys svyravo:
—Tikrai dar negaliu pasakyti. Jei 

reiks, susižinok su dėde Steponu pas 
Survilą. , z

jaunimas, vietoje tikėtis 
siektis sau laimingos ateities, 
jaučia jam uždėtą prievolę 
karinių pareigų dar pirm-.au 
jo subrendimo.

Todėl, vietojo republikonų, 
kurie gyvename 22-me d«s- 
trikte, privalome balsuoti už 
demokratų kandidatą į Kon
gresą Marcy A. Blachman. 
O kurie gyvename 21-me dis- 
trikte. — už nepriklausomą 
kandidatą į Kongresą Char
les H. Loeb.

Abudu geri žmonės ir drau
gingi darbininkams.

Am. Pilietis

f Bus daugiau)

Laisvė (Liberty) Penktad., Spalio (Oct.) 26, 1956

Philadelphia, Pa. I 
KAS NAUJO

Senokai jau niekas mūsų 
naujienų nepranešinėja Lais
vei. Vasara praslinko nepa-^ 
stebima, be jokių parengimų, 
be sueigų. Pažangiečiai, ka
daise turėję skaitlingas suei
gas, kaip vasarą taip žiemą, 
šiemet nieko nesurengė. Čia 
yra dvi svarbios priežastys5 
senesnieji veikėjai, jei nemi
rę,’ tai labai nesveikatingi. Ki
ta, tai vietų dėl parengimų 
neįmanoma gauti, čia taip va
dinamas “liker kontroF’ komi
tetas taip suspaudė svetainių 
savininkus, kad ir turėjusius 
leidimus dėl parengimų su iš
gėrimais, kad nebegalima 
įvykinti jokio baliaus. Kon
certai ar teatraliniai perstaty
mai, neturint vietinių talentų 
ir negalint tikėtis keleto šim
tų- svečių, taipgi labai iškaš- 
tingi. Tai taip ir laukiame 
“geresnių laikų”.
Didelė naujiena klubįečiams •,

Philadelphijos šiaurinės Da
lies Lietuvįų Rep. Susivieniji
mas,. kaip žinomą, jau metai, 
atgal pradėjo rūpintis sųširąš- 
ti tinkateesnę vietelę. Suradę 
didelį namą, karį;laikė audė-:

VILNIUS. — V. Klovos 
ros “Pilėnai” pastatymu 
dedamas naujasis 1956-7 m. 
m. sezonas LTSR Akademinia
me operos ir baleto teatre.

šiomis dienomis teatro ko
lektyvas savo susirinkime ap
tarė praeito sezono ir neseniai 
įvykusių gastrolių Kaune re
zultatus.

Teatro direktorius Paulaus
kas pabrėžė, jog praeitame 
sezone buvo daugiau apsiribo
ta žinomo repertuaro užtvirti
nimu. Scenoję parodyti senes
ni spektakliai, kaip operos 
“Pajacai”, “Sevilijos kirpėjas” 
bei baletai “žizel”, “Miegan
čioji gražuolė”. Stambiausiu 
teatro pasiekimu praeitame 
sezone reikia laikyti jauno 
kompozitoriaus V. Klovos 
operą “Pilėnai”. Opera susi
laukė didelio susidomėjimo 
bei aukšto įvertinimo žiūrovų 
tarpe tiek Vilniuje, tiek gast
rolėse Kaune.

Teatro kolektyvas savo gas
trolėse Kaune žiūrovams pa
rodė trisdešimt aštuonis spek
taklius bei keturiolika koncer- 
tų.

ope- 
pra-

A. Kuprys

Cukrinių runkelių nuėmimo 
kombainas respublikoje

KAPSUKAS. Praeitą ru
denį. Kapsuko rajono Černia
chovskio vardo kolūkyje buvo 
išbandytas naujas cukrinių ' 
runkelių nuėmimo kombainas. 
Kombainas išrauna runkelius^ 
nupiauna lapus, apvalo nuo 
žemių ir sumeta šaknis ir la
pus į atskiras krūveles. Šis 
kombainas tinka naudoti mū
sų respublikos sąlygomis, šie
met mūsų respublikos MTS 
tokių kombainų gauna apie 
100.

Rugsėjo 18-19 d.d. Kapsu
ko MTS buvo surengtas semi
naras. Lietuvos žemės ūkio 
akademijos katedros vedėjas 
Statkevičius supažindino semi
naro dalyvius su kombaino

Visi Naujosios Anglijos lietuviai būtinai pama
tykite šį labai įdomų perstatymą. Pasirinkite vie
tą, kur jums patogiau ir trąukite pamatyti kome
dijos, kuri vaizduoja skandalą inteligentiškoje šei
moje. Tik pamatę suprasite ir jausite veikalo 
dvasią, kada juokai kutens jūsų krūtinę.

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 atvykusioms anksčiau 

sugrįsti namo.

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

silankyti.- Taipgi pakvieskite ir savo pažįstamus 
ateiti į koncertą



šimtais tūkstančių

vis sun- 
užrėkia- 
laikraš- I 
ir per

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
lier’s” su keturiais milijonais 
ir dviem 
skaitytojų.

Demokratams darosi 
kiau ir sunkiau. Jie 
xni ir nustelbiami ir 
čiuos, ir žurnaluose,
radiją, ir per televiziją.

Iš sykio atrodė, kad rinki- i 
minė kampanija geriau sekasi į 
demokratams, bet dabar vis! 
labiau ir labiau jiems už akių 
užbėga republikonai.

Nepilnamečius sodins 
į naująjį kalėjimą

Kai pabaigoje ateinančio 
mėnesio Brooklyne bus atida
rytas naujas kalėjimas, kurio 
pastatymas kaštavo 11 milijo
nų dolerių, tai ten bus suso
dinti visi miesto kaliniai, ku
rie yra tarpe 16 ir 20 metų 
amžiaus. Jų gi yra 474. Jie 
dar tebelaukia teismo. Jau 

i nuteistų ir jau pastoviai paso- 
! dintų kituose kalėjimuose jau- 
jnuolių yra keleriopai daugiau.

Nesimato, jog staiga tarpe 
Tarybų Sąjungos ir Japonijos 
būtų gimus didelė, nepapras
ta meilė. Tačiau gerai, 
karo stovis jau baigtas, kad 
tarpe abiejų šalių diplomati- uz šiuos 
niai ryšiai atsteigiami.

Šiuo tarpu ramiausiu triukš
mingame pasaulyje kampu iš
rodo Tolimieji Rytai. Net susi
rėmimai tarpe Kinijos ir For- 
mozos aptilo.

k n d 1 kriČi° , Kaa _ Viqi ,

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos suširinkimas 

jvyks ketvirtadienio vakare, lap- 
- —• i j (ji( Liberty Auditorijoje. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. O 

' tie, kurie dar nėra pilnai pasimo- 
; metus, turėtumėte 

šiame susirinkime savo duokles pa- 
simokėti. Valdyba

(209-211)

NewWto^ėžgfe7lnl(»
Komunistą vadai 
atsikerta

Paskutinėmis dienomis ko
mercinėje spaudoje vėl buvo 
aukštai iškeltas primetimas 
Amerikos komunistams, kad 
buk jie gauną ir imą įsaky
mus iš Maskvos. šį sykį tie 
Įsakymai esą perduodami per 
deportuotą komunistų veikėją 
John Williamson, kuris gyve
na ir darbuojasi Londone.

Šiam melui atmušti Ameri
kos Komunistų partijos pirmi
ninkas William Z. 
sekretorius Eugene 
leido pareiškimą, 
kad tas primetimas
ir piktas melas. Amerikos ko
munistai, jie sako, vadovau
jasi savo protu ir politika, jo
kių įsakymų negauna ir neima 
nei iš Maskvos, nei iš Londo
no.

Foster ir 
Dennis iš- 
Jie sako, 
yra senas

m

Milžiniška darbininkų 
rinkimine demonstracija

Ateinantį trečiadienį, spalio 
31-ą dieną, New Yorke Union 
Square aikštėje įvyks milži
niška šio didmiesčio organi
zuotų darbininkų demonstra
cija., Ją šaukia CIO unijos,

Kapitonas užginčija 
daromus primetimus

“Stockholm” laivo kapito-

Dar vis gražiai tebeplaukia 
Seno Vinco poezijos rinkiniui 
prenumeratos. Ateina šiek 
tiek ir aukų. Visiems aišku, 
kad šiais laikais jokios kny
gos negalima išleisti už vieną 
pliką dolerį. Todėl doleris ki
tas aukų labai vietoje.

CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ra kuopa rengia maska
radų balių ir gerą vakarienę už 
$1.00, spalio (Oct.) 27 d., šeštadieni, 
pradžia 5 vai. vakare, LDS Klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair Ave.

Gerbiama publika esate kviečiami 
dalyvauti tame pokilyje, nes mūsų 
šeimininkės visados padaro gerą va
karienę.

Kuopos nariai, kurie dar negavote 
L. Prūseikos knygos, "Atsiminimai 
ir dabartis,” atėję į pokilj gausite. 
Maskuoti, kurie geriau pasirodys, 
gaus dovaną. Reng. Komisija.

(207-209)

Ir Stevensonas reika
lauja kištis į Lenkijos 
reikalus

, Susimildami visi įsitėmykite: 
Jono Vilkelio - Bijūno eilėraš
čių rinkinį išleido ne “Lais
vė”, bet Lietuviu Meno Są-

BROCKTON, MASS.
Paskutinis pakvietimas. Trijų ak

tų komedija Lapkus bus suvaidinta 
Lietuvių Liaudies Teatro artistų iš 
Brooklyno —■ P. Rainys, A. Rai-. , _ ~ . | IHUVIMJUU ----- JT. ivtunys, TA. IVctl-

junga. L.M.S. rinko prenume- į njene, J. Valentis, E. Mizarienė, S.
ratas ir apmokėjo visus išlei
dimo kaštus. Kurie rinkinį 
užsiprenumeravote, bet jo dar 
negavote, kreipkitės į L.M.S., 
110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill 19, N. Y.

Kazokytū. Vietinis pianistas, Robert 
Stanley, pertraukose akompanuos 
solistei Kazokytei. įvyks spalio '27 

Liet. Taut. Namo salėje, 668 
Main St., 7:30 vai. vak. įžanga 

Worcesteryje jvyks spalio 28 
3 vai. dieną, 29 Endicott St. 

Korn. (207-209)

d„
N.
$1.
d,

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

talkos. Jeigu patys atsinaujinsite prenumera
tas, tai punktus skirkite Pittsburgho vajininkams, 
tuomet bus smagiau lenktyniuotis, kadangi J. Purtikas 
yra pasiruošęs laimėti 1-mą dovaną šiemet. Linkime viso 
gero kitų kolonijų vajininkams. Mus galite pasiekti se
kančiais numeriais: J. Mažeika, PO. 1-0808. J. Purtikas, 
FE. 1-8550. Su linkėjimais, J. Mažeika.”

S. Penkauskas ir J. Blažonis dirba išvien Lo welly je 
ir Lawrence; Penkauskas prisiuntė kitą naują prenume
ratą. Jie stipriai laikosi laimėtojų vietoje.

L. Prūseika, Chicago, Ill., taipgi prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų. Jis įšoko j laimėtojų skyrių.

Naujai į vaju įstojo su atnaujinimais sekanti: A. 
Kuzmickas. Girardville, Pa.; brooklyniečiams pasidarba
vo A. Balčiūnas; Newarko vajininkai taipgi gražiai pa
sirodė.

Šie vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: M. 
Kazlauskienė (Moterų kp.), Binghamton, N. Y.;, L. Til- 
wick, Easton, Pa.; J. Žebrys, Cleveland, Ohio, ir Geo. 
Shimaitis, Brockton, Mass.

Antradienį Madison Square 
Gardene kalbėdamas demo
kratų kandidatas Adlai Ste
venson reikalavo, kad mūsų 
valdžia kištųsi į Lenkijos vi
dujinius reikalus. Jis siūlė 
tuojau Lenkijos klausimą iš
kelti Jungtinių Tautų Saugu
mo taryboje, pridėdamas, 
“jeigir Sovietai toliau darys 
ant Lenkijos spaudimą ir jei
gu Lenkijos valdžia tokio 
Jungtinių Tautų įsimaišymo 
pareikalaus”.

Kas liečia Amerikos užsie
ninę politiką, tai Stevensonas 
savo prakalboje vėl smarkiai 
vanojo kailį valstybės sekre
toriui John Foster Dulles. Jis 
sakė, kad Mr. Dulles savo 
asmenį ir garbę stato aukš
čiau už gerovę ir garbę Ame
rikos.

Susirinkime taip pat kalbė
jo gubernatorius Harrimanas 
ir majoras Wagneris. Jiedu 
šaudė į tą patį cielių.

MOKINIAMS NUPIGINTI 
JŽANGOS TIKIETAI

Miesto valdžia ir veikalų 
statytojai ant Broadway pa
darė sutartį. Kiekviename te
atre iš kiekvieno pastatymo 
25 tikietai bus suteikiami vi
durinių mokyklų mokiniams. 
Ne už dyką, žinoma, bet la
bai nupiginta kaina, būtent 
tik už 70 centų tikietas.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

V. Ruginis, Waterbury, Conn.......... .
LDS 60 kuopa, Plymouth, Pa............
V. ir A. Sinkevičiai, Brockton, Mass.
Pittsburgho pelnas ...........................
LLD 97 kuopa, Plymouth, Pa............
P. Skeberdis, Newark, N. J................
J. Jordan, Flushing, L. I....................
J. Kazlauskas, San Francisco, Calif.
K. Peslis, Inglewood, Calif...............
P. Petronis, Maspeth, N. Y. .. .......
A. Buzienė, Waterbury, Conn...........
B. Lukoševičius, Washington, Pa. ..
Mr. X, So. Ozone Park, N. Y............
A. Simanaitis, Pittsburgh, Pa............
D. Sanda ............................................
A. Teresevičia, Collinsville, Ill.........
J. Krumin, Willet, N.Y. .. ............
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y. 
Jonas Chappas, Des Moine, Iowa ... 
J. Katilienė, Chicago, Ill..................
W. J. Chulada, Lowell, Mass..............
John Sutkus, Middleboro, Mass. ... 
M. Sholis, Girardville, Pa................

$15.00
15.00

. 15.00

10.00 
10.00 
10.00
8.00
5.00
5.00
4.00
3.00
3.00

. 2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

. 2.00
2.00

. 1.00
1.00
1.00

Suspenduota bausme už 
panaudojimą šuns

Vienas žmogelis, norėda
mas kuo mažiausia mokėti 
taksų, savo šunį padavė kai
po užlaikomą asmenį. Tapo 
sugautas ir nubaustas trijų 
metų kalėjimu. Tačiau baus
mė suspenduota. Teisėjas pa
sigailėjo, nes kaltininkas Jo
seph Smith turi žmoną ir duk
terį, o į savaitę teuždirba $44.

Mūsų veteranas Geo. Shimaitis puikiai darbuojasi, 
kad pasiekti pirmą vietą. Mes tikimės, kad su pagalba 
kitų gerų talkininkų jo kolonijoj, jis pasiliks vienas iš 
laimėtojų. Linkime ir kitiems vajininkams pasisekimo 
vajuje.

Ačiuojame už pasidarbavimą ir puikią paramą dien- 
jraščiuL Laisves Administracija

Ragina patiems apsiva
lyti nuo gengsteriy 1

Joseph Curran, National 
Maritime Union prezidentas, 
išleido atsišaukimą i jūrinin
kų unijos ILA narius ir vadus. 
Jis sako, kad dabar, laimėję 
l inkimus, nariai ir vadai turi 
išvalyti savo eiles nuo rake- 
tierių ir gengsterių. Reikia 
atsiminti, kad Curran buvu
siuose rinkimuose palaikė ILA 
prieš AFL-CIO uniją, nors 
Curran yra AFL-CIO vice-prc- 
zide^itu. Ant jo už tai baisiai 
supyko Federacijos preziden
tas George Meany.

kurios kartu turi apie 500,000 nas Nordenson jau trečia die- 
narių. Tai bus rinkiminė dar- na sėdi liudininkų suole ir aiš

kina nelaimę, kuri įvyko ant 
jūros ir nusinešė keletą desėt- 
k'ų nekaltų gyvybių. Apklau
sinėjime" jis vėl ir vėl buvo 
klausiamas, kodėl jis savo lai
vui leido plaukti ne “pramin
tuoju” keliu, bet kelios mylios 
už„ to kelio. Argi tas, girdi, 
nesudarė laivų • susikirtimui 
galimybės?

Kapitonas Nordensonas aiš
kina, kad jis yra kapitonu 
per 3,6-ius ir pusę metų, kad 
jis savo laivus visuomet vaira
vo tuo patim ruožtu, I 
šį kartą, kuomet “Stockholm 
susikirto su “Andrea Doria”. 
Jis sako, kad tas kelias visiš
kai saugus ir kad už susidūri
mą dviejų laivų kaltas ,laivo 
“Andrea Doria” vairuotojas.

bo žmonių demonstracija. Jo
je bus garsiai pasisakyta, sa
ko unijų vadai, už demokratų 
kandidatus—Adlai Stevenso- 
ną ir Kefauverį.

Miesto namai ir pastoge 
susirgiisiems benamiams

New Yorko miesto ligoninė
se yra daug ligonių, kurie jau 
pusėtinai pasveiko ir galėtų 
eiti namo, bet jie neturi na
mų. Todėl jie tebelaikomi li
goninėse. Sakoma, kad iš 
kiekvienų penkių ligonių vie
nas priklauso tokiai benamių 
kategorijai. Jų laikymas ligo
ninėse per metus miestui kaš
tuoja penkis 
rių.

turiDabar miesto majoras 
pasiūlymą ieškoti išeities. Yra 
planas, kad miesto žinioje 
esantieji namai būtų pataisyti 
ir paversti į “prieglaudą” to
kiems pasveikusiems bena
miams ligoniams. Tokie žmo
nes, išėję iš ligoninių ir turė
dami pastogę, jausis geriau, 
greičiau pilnai atsteigs savo

milijonus dole- sveikatą ir miestui daug pi
giau kaštuos.

Kongresmanas prisipažįsta I Apskundė ILA uniją,
iškraipęs faktus

New Yorko politikoj ir rin
kimuose svarbią rolę lošia 
Harlemo kongresmanas Pow
ell. Jo pasisakymas už Eisen
hower! laikomas labai rimtu 
dalyku. Galimas daiktas, kad 
jis savo įtaka nutrauks daug 
negrų balsų nuo demokratų 
kandidatų.

Bet kodėl Powell, demo
kratas, nudardėjo pas repub- 
likonus? Jis sakė, kad jis 
rems Eisenhowerio kandidatū
rą todėl, kad Ike asmeniškai 
sudėjo didelius pažadus. Jam 
Ike pasakęs, kad jis, kaipo 
prezidentas, • po šių rinkimų 
sodins kąlėjinian pietinėse 
valstijose visus, kurie priešin
sis Aukščiausio teismo nuo
sprendžiui prieš segregaciją 
mokyklose. Republikonai išsi
gando ir pakėlė triukšmą. 
Mat, jie nęnori nustoti bal
sų pietinėse valstijose. Jie pa
sakė, kad prez. Eisenhoweris 
tokio aštraus pažado Powell 
nedavė ir negalėjo duoti.

Dabar pats Powell viešai 
prisipažino, kad jis tokį Ike 
pažadą pats išgalvojo. Šis 
Powell prisipažinimas prie 
melo nupuldys jo vardą visam 
Harleme.

MOTINA IŠSKRIDO 
LONDONAN

Buvusi Chwastovo žmona ir 
motina jų dviejų metų duk
ters išlėkė Londonan kovoti 
už mergaitės atėmimą iš tėvo. 
Ji norinti mergaitę pasiimti, 
nors kai skyrėsi nuo vyro 
visiškai išsižadėjo.

jos

PADARĖ PELNO
New York City Opera 

riasi pakėlusi savo įplaukas. 
Per spalio 15 savaitę jos 
įplaukos pasiekusios $31,500. 
Tai pirmas toks atsitikimąs 
bėgiu paskutinių trijų metų.

gi-

kad neleisti streikuot
Laivų kompanijos griebiasi 

naujų priemonių prieš jūrinin
kų upiją. Nors derybos tebei
na dėl naujo kontrakto ir nors 
senasis kontraktas pasibaigs 
tik su ateinančiu trečiadieniu, 
jos jau apskundė ILA uniją 
National Labor Relations Bo- 
ardui. O kai skundas bū
na svarstomas darbo taryboje, 
pagal Taft - Hartley įstatymą, 
unijai draudžiama streikuoti. 
Šituo būdu kompanijos tikisi 
neprileisti jūrininkų prie strei
ko.

Užrašykite Laisvę savo draugui

JAUNI MEILUŽIAI 
DIDELĖJE BĖDOJE

Net iš Clayrmont, Del., at
važiavo New Yorkan šešioli
kos metų Geraldine Hopkin- 
son ir septyniolikos metų 
James Bird. Jie yra meilu
žiai, ir atvažiavo ant “good 
time”. Deja, pinigų neturėjo. 
Todėl, užsimanė prie pat 
Times Square apiplėšti auto
mobilių pastatymo loto pri
žiūrėtoją. Nepavyko. Dabar 
abudu sėdi kalėjime ir laukia 
skaudžios ^bausmės,

r Every Fish In The Qceant, 
IMPORTED & DOMESTIC ' 

Pickled, smoked, dried, in balls, 
filets, skirtne(B-curdd; '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. 

SH. 8-3957.
Open 8 A. M.—10 P. M. 

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

, or Bplt P’kway exit

Autorizuotas Atstovas Del

KOPPERS COKE
Red Ash — White Ash

Newton 9-0520

WINFIELD COAL CO., INC. 
47-19 69th St., Woodside 11, L. 1/W/y.
naasacnaanara

SPAUDOS VIEN
PUSIŠKUMAS

kaip h'i’ Ar 
khnlm”l<1,dato

Demokratai gali pilnai įsiti
kinti, kaip komercinė spauda 
rinkiminę kampaniją traktuo
ja vienpusiškai. Štai įvyko d&» 

■ batai tarpe republikonų kan-
i Javits ir demokratų 

vadovės Mrs. Roosevelt. “The 
N. Y. Tribune” paduoda dide
lę žinią apie tai, ką tuose de
batuose pasakė Javits, o nė 
žodelio apie tai, ką ten pasa
kė Mrs. Roosevelt.

LEAFS
TV SERVICE SALES 

GI. 7-0425 
Prompt—Efficient Repairs 

353 Victory Blvd. 
Near Cebra Ave.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

■>

MATTHEW
BUYUSI
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•oc**og*
426 Lafayette St

Newark 5, N. J.
MArket 2-8172

AIDO CHORO

KONCERTAS
Tema—Tarptautinis Muzikos Festivalis

I I

Rengia Aido Choras

Sekin.. 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 mišlrus 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

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.

nouseworker—Cook. (Mature).
Opportunity for position in friend
ly home. 2 adults, 3 
chioren. 1 child. Own 
9—12. WE.1-0743.

school age 
room. Call

(207-;

HOUSEWORWER—COOK 
(MATURE),

Opportunity for position in friendly 
home. 2 adults, 3 school age 
children, 1 child, own room.

Call 9-12 WE. 1-0743
' (206-209)

Cleaning Women. To work 6 
P. M.—12 P. M. Cleaning offices 
in large bldgs. Up to age 45. Ap
ply 9 A. JVT. all wk. Please do not 
telephone. Must speak English. NA
TIONAL CLEANING CONTRACT
ORS, 9 W. 29th St., N. Y. C.

(203-209)

HELP WANTED MALE

Superintendent. Pora. 34 Šeimų 
namas Williamsburg. 3 rūmų apart- 
mentas ir alga. Skambinkite pa
prastom dienom. EV. 7-4681.

(207-213)

Lėkščių mazgotojai ir prie stalų. 
Reikalingi prie rytinių ir vakarinių 
šiftų. Kreipkitės: Mr. M. Calvano, 
Mayflower Coffee Shop, 540 Hemp
stead Tpke (kamp. Cherry Valley 
Ave.), West Hempstead, L. I.

(207-213)

OIL BURNER SERVICE MAN 
OIL Burner sendee man, expd. Good 
pay — steady position' with good 
company.
Apex Utility, 842 Ralph Ave., Bklyn 

EV’. 5-0500
(205-211)

INSTRUMENT MAKERS 
10 Metų Patyrimo 

Ideališkos Darbo Sąlygos — ' 
alga. Prisideda viršlaikiai. 
THE AUSTIN COMPANY 

7G 9th Ave. (15th St.), N. Y. C.
Tel. WA 4-3630

(205-211)

Getf

KLIJONKIŲ išdestytojas, paty
ręs. Daugiaus prie flops, gera alga,. 
5 dienos.
1659 1st Avė. (arti 861h St.), N.Y.C. 

LE. 4-4866.
* (204-210)

GLAZIER

Must be experiened. 
Full or part time.

Steady work. • Good pay.
LE. 4-4866

(207-213)

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. Continj^ 
ality expand. Sal. depends on youw 
ability. VA. 5-4229. ’

(203-209) .

Business Opportunity

Terrific Opportunity! All around 
baker. Come in 8 years established 
bakery as partner. Small invest
ment. Call owner. RA. 8-6449.

(207-213)LaiarS (Liberty) Penktad., Spalio (Oct.) 26, 1956




