
LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. V.
Kanadoje ..... ......... ...... ..................
Kitur užsienyje ....... .......................
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose........ ..........

Pavienio egzempL kaina S centai

•$11.00 
11.00 
1S.00

10.00

THE LITHUANIAN DAILY
______________2.......................................................... ......... .................... ....................... .. .......................................... ........ ......... .....

No. 168 Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirtadienis, rugp. (Aug.) 29, 1957

, KRISLAI
leidžia ir neleidžia.
iKodėl taip?

_ Motiejus Baltrušaitis. 
Ilgametis bendradarbis.

» Rašo R. Mizara

Demokratas Proxmire laimėjo 
vietą, kurią laikė J. McCarthy

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian dally in 

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-4827
PRICE 5c A COPY

METĄI 47-tt '

Per ilgą laiką amerikinė 
spauda — stambioji spauda—^ 
ir radijas reikalavo, kad Vals
tybės departmentas duotų jų 
korespondentams 1 e i dimus 
vykti į Kinijos Liaudies Res
publiką.

Kinija — pasaulis savaime. 
Būdamas ten, korespondentas 
žinias gali rieškučiomis sem
tis ir duoti savo laikraščiui. 
Kinija ne tik didelė; ji labai 
kiekvienam įdomi dėl to, kad 
stato naują visuomeninį pa
statą, naują santvarką, socia
listinę santvarką.

Pagaliau, Valstybės depart
mentas sutiko duoti ‘’išbandy
mams

Milwaukee. —Pirmu kar
tu po 1932 metų demokra
tas laimėjo ,rinkimus į Se
natą Wisconsin© valstijoje. 
Dęmokratas William Prox- 
mire sumušė republikonų 
kandidatą Kohlerį, buvusį 
valstijos gubernatorių, ku
ris iki paskutinės minutės 
beveik neabejojo, kad jis 
laimės. Taip manė ir dau
guma stebėtojų.

Proxmire tokiu būdu uži
ma Senate vietą, kurią lai
kė ultra-reakcinis republi- 
konas Joe McCarthy. Re
publikonų kandidatas Koh- 
leris ne makartistas — jis 
verčiau prezidento Eisen- 
howerio rėmėjas, ir savo 
priešrinkiminėje kampani-

Didelis smūgis 
republikon airis

joje vis pabrėžė, kad jis 
toks, o ne McCarthy’o šali
ninkas. Buvo ir vienas kan
didatas, advokatas Boyles, 
kuris skelbėsi, McCarthy1’© 
šalininku. Jis teigė, kad 
“Joe atmintin” Wisconscino 
rępublikonai balsuos už jį, 
o ne už Kohlerį, nes “Koh- 
lerjs ir Proxmire abu tokie 
patys”. Bet Boyles gavo 
tik mažytį nuošimtį balsų.

Kuomet balsai buvo su
skaityti 3,096 pricinktuose 
(iš viso yra 3,361), Proxmi- 
re buvo gavęs 374,825 bal
sus, o Koheler tik 276,914.

Demokratai tuojau pa
reiškė, kad, didelis balsas už 
Proxmire yra protestas 
priėji Eisenhowerio admi
nistraciją. Per paskutinius 
25 metus Wisconsino valsti
ja balsavo persveriamai re- 
publikoniškai ir skaitėsi re
publikonų tvirtove. Dabar 
ta valstija, kurios gyvento
jų daugumą sudaro farme- 
riai, palinko į demokratus.

Demokratų vadovybė tai 
laiko įrodymu, kad farme- 
riai šalies plotme bendaivis 
labiau nusistato prieš re- 
publikonus' ir Eisenhowerio 
adminstraciją, ir kad demo
kratai dabar gali tikėtis di
desnių laimėjimų ir kitur.

Ant 
30,-

Washingtonas. — 
kiek tai žinoma, apie 
000 žmonių Amerikoje jau 
susirgo taip vadinamą Azi
jos influenza. Tiek apsirgi- 
mų oficialiai užrekorduota, 
bet faktinai, mano, apsirgi- 
mų yra daug daugiau.

Londonas. — Nusiginkla
vimo derybose tarybinis 
atstovas Zorinas pareiškė, 
kad orinė inspekcija virš 
Tarybų Sąjungos, Ameri
kos ir Vakarų Europos bū
tų, bereikšminga, tuo tarpu, 
kai Amerika turi daugybę 
karinių bazių visuose kon
tinentuose.

Chruščiovas sako:

tam tikram skaičiui ..
amerikinių korespondentų Jei- , Serovas padėjęs Sirijos
dimus vykti n Kiniją. Bet lei
džia ten vykti tik parinkti- j 
niams korespondentams.

Kinai klausia: kodėl ne
duodate pasportų pažangio
sios amerikinės spaudos ko
respondentams? 

/
r Kinai ir kitą klausimą sta

to: jei mes įsileisime-f-Kiriiją 
v amerikinius korespondentus, 
Jr Valstybės . departmentas 
įleis mūsų spaudos ir radijo 
korespondentus į Jungt. Vals
tijas?

Klausimai, kaip ' matome, 
labai svarbūs ir įdomūs. t

į paskutinį klausimą Vals- 
. tybės departmentas tiesiog 

atsako: ne, mes Kinijos spau
dos korespondentų neįsileisi- 
me I

Na, ir taip dalykai ‘ stovi! 
z Kinai kol kas neįsileidžia 
pas save amerikinių kores
pondentų, Valstybės depart
mentas nenori nė pagalvoti 
apie įsileidimą kinų spaudos 

^korespondentų.

kairiečiams karininkams
Londonas. — Britų val

džios šaltiniai sako,kad Ta
rybų * Sąjungos saugumo 
viršininkas Serovas liepos 
mėnesį lankėsi Sirijoje ir 
konferavo su Sirijos žval
gybos vadovu pulk. ‘Serai 
Esą, “Serovas padėjęs Siri
jos kairieciams karlftin- 
kams sudaryti planą, kaip 
perimti galią”.

Kairas. — Jemeno diplo
matinis atstovas Kaire sa
ko, kad britų aviacija vėl 
bombardavo Jemeno teri
toriją. Tuo pačiu laiku 0- 
mano imamo atstovas skel
bia, kad britai beveik kas
dien dar' bombarduoja tas 
Omano dalis, kurias laiko 
nacionalistai.

Gomulka vyks 
Jugoslavijon
Belgradas. — Žinių agen

tūra Jugpres sako, kad Len
kijos Jungtinės darbininkų 
partijos (PPR) sekretorius 
Gomulka ateinantį mėnesį 
atvyks Jugoslavijon, kur 
bus Tito'svečiu. Jis praleis 
Jugoslavijoje kelias dienas. 
Čia manoma, kad Gomulka 
pakvies Tito apsilankyti 
Lenkijoje ir kvietimas bus 
priimtas.

Trockistai iš Ceilono 
vieši Tarybų Sąjungoje •’-F - w gr,

Maskva. — Tarybų Są
jungoje vieši Ceilono parla
mento narių delegacija. Ge
roką delegatų’ dalį sudaro 
trockistai, nes Ceilone troc
kistai yra gan stiprūs. Dvi 
jų partijos įeiną į Bandara- 
naikės vadovaujamą val
dišką koaliciją. ;

Malenkov buvęs

*<Man rodosi, reikėtų taip 
daryti: Kinija turėtų įsileisti 
amerikinius korespondentus, o 
JAV turėtų įsileisti kiniškus 
korespondentus.

. Amerikiečiai 
(lentai, būdami 
galėtų pakenkti
cialistinei santvarkai, o kinai 
korespondentai, būdami Ame
rikoje, negalėtų pakenkti mū
sų “liaudiškam kapitalizmui’* 

Anksčiau ar vėliau* taip ir 
turės būti.

Washingtonas. — Sekr. 
Dulles savo spaudos konfe
rencijoje sakė, kad negali 
būti abejonės, jog Sovietai 
tikrai turi tarpkontinentinę 
raketinę bombą, bet ji gal 
ne tokia efektinga, kaip 
skelbia Maskva.

k o r e spon- 
Kinijoje, no
tos šalies so-

į š. m. rugpiūčio 14 d. Seat
tle mieste, Washington© vals
tijoje, mrė Motiejus Baltru
šaitis, buvęs ilgametis Laisves 
clienrąščio korespondentas,

Tikrai nežinau, kuriais me
tais M. Baltrušaitis pradėjo 
Laisvei rašyti, žinau tik tiek, 
jog, kada aš pradėjau Laisvė
je, dirbti — prieš 38 metus — 
M. Baltrušaitis jau mums ra
šė korespondencijas.

Ankščiau jis bendradarbia- 
ir “Kovoje“. Kada V. Kap- 

(1917 metais) vyko į 
I, jis, rodosi, buvo susto- 
pas M. Baltrušaitį kaip 
spaudos bendradarbį.

*
Nedaug tokių žmonių, ko-

kis buvo velionis Baltrušaitis, 
mes turime. Jis buvo sava
mokslis; iš amato — rūbsiu- i 
vis, • darbininkas. Lietuviškai 
jis rašė gerai, mažai tekdavo 
jo korespondencijų A rašybą 
taisyti.

Bet štai, prieš kelerius me
tus M. Baltrulaitis pradeda 
prarasti regėjimą. Atsimenu, 
viename savo laiškelyje jis 
rašė mums daug maž taip:

—- Mano regėjimas smar
kiai menkėja; rašyti jums, 
draugai, daugiau vargiai be
galėsiu... , '

Aš vis galvojau: jei dar 
tektų man proga nuvykti į 
vakarines valstijas^ palei Pa- 
cifiką, būtinai ' užsukčiau f 
Seattlę ir pasikalbėčiau su 
mūsų judėjimo veteranu, tau
riuoju M. Baltrušaičiu.

Deja, neteks tos laimės tu
rėti, — mirtis pasiskubino' jį 
ištraukti iš 
mįau?

Nuoširdi 
nio šeimai,
liams ir draugams.

“Uždekite žiedą 
ant jos piršto”
New Milford, N'. J. — Ro

bert E. Engelhard^ 21 me
tų amžiaus mechanikas, į- 
ėjo į vieną raštinę šio 
miestelio centre, ir netarę^ 
nei žodžio paleido keturias- 
kulkas į savo mylimą mer
giną, 18 metų amžiaus Bet
ty Lqu Beckman. Jie buvo 
susižiedavę jau virš dve
ji metai atgal, bet kelios 
dienos atgal Betty jam 
grąžino žiedą.

Nušovęs ją ' vietoje, En
gelhardt šovė kulką sau į 
smilkinį ir krito negyvas.

Jo kišenėje rastas rašte
lis, kuriame tradiciniu my
lėtojo saužudžio būdu pa
sakyta, kad jis negalėjo be 
jos, gyventi. Jis prašė, kad 
jo žiedas būtų uždėtas^ ant 
jos piršto ir kad jie būtų 
palaidoti kartu. Bet abejo
tina, ar Jo prašymas bus iš
pildytas — tas priklauso 
nuo nušautos merginos tė
vų*

BUTAS PRIĖMĖ NAUJĄ 
CIVILIŲ TEISIŲ ĮSTATĄ

Washingtonas. — Atsto
vų butas priėmė naują civi
linių teisių įstatymą, kuris 
pabrėžia balsavimo teises. 
Šis įstatymas skaitomas ge
resniu už anksčiau priim
tą ir yra kaip ir kompromi
sinis su Senatu. Manoma, 
kad Senatas tą įstatymą 
taipgi priims ir prez. Ei- 
senhoweris po juom pasira
šys.

Naujasis įstatymas, la
biau užtikrina mažumų 
(rasiniu ir kitų) teisę bal
suoti. Pagal tą įsatymą bus 
sudaryta federalinė komi
sija, kuri nagrinės, visus 
nusižengimus prieš balsa
vimo teisę.

Įstatas priimtas 279 bal
sais prieš 97. Už balsavo 151 
republikonas ir 128 demo
kratai, prieš 82 demokra
tai ir 15 republikonų. t .

Maskva. — Žurnalas “Ko- 
munist” atspausdino tekstą 
kelių kalbų, kurias šią va
sarą pasakė Chruščiovas. 
Tarp kitko Chruščiovas sa
kė, kad Malenkovas buvo 
Berijos ' įnagis, po jo itaka, 
taipgi, kad jis nebandė su
laikyti Staliną nuo klaidų, 
kartais juos prie jų* nęt 
akstinęs.

Chruščiovas sake, kad da
bar reikia kovoti prieš dvi 
tendencijas — prieš tenden
ciją, kuri s dogmatiška ir 
siekia palaikyti visas se
nas klaidas ir negeroves, ir 
prieš per daug liberalia ten
denciją,, kuri atmeta discip
liną. X ,.

Chruščiovas taipgi sakė, 
kad tarybiniai žmonės da
bar siekia' įvesti septynių 
valandų darbo dieną, o po to 
bus einama prie 6 valandų.

Jau žada nedrausti 
kinams atvykti čia

Du] les pakeitė savo nusistatymą, 
gal jau įsileis kinų žurnalistus
Washingtonas. — Dieną, pasisakė eilė įtakingų sena- 

po to, kai sekretorius Dul
les savo asitento Lincoln 
White lūpomis pareiškė, 
kad negali būti jokios kal
bos apie Kinijos žurnalistų 
įleidimą Amerikon, jis pa
keitė savo nuomonę: per 
spaudos konferenciją Dulles 
sakė, kad gal. jau prisieis 
įleisti Amerikon žurnalistus 
iš Liaudies Kinijos. Bet jįs 
teigė, kad* kiekvienas ki
nas žurnalistas bus įlei
džiamas arba neįleidžiamas, 
sprendžiant apie jį atskirai, 
kitaip sakant, nebus kaip 
ir sutarties su Kinijos val
džia, kad už tiek Amerikos 
žurnalistų įleidimą Kini j on 
tiek kinų žurnalistų bus 
įleista Amerikon.

Dulleso ir Valstybės de- 
partmento nuomonių pakai
ta atėjo, manoma, pasėkoje 
protestų, kurie buvo iškilę 
pačioje Amerikoje. Kuomet 
tapo ( sužinota, kad Kinija 
neįleis amerikiečių žurna
listų (kurių dalis jau randar 
si Hong Konge), neš Ame
rika atsisako įleisti kinus, 
už kinų žurnalistų įleidimą

torių su Fulbright priešaky- > 
je,w eilė įtakingų laikraščių 
su New Yorko “Times” 
priešakyje ir taip toliau.

Kaip žinia, Amerikos vai- • ' 
džia nepripažįsta Liaudies 
Kinijos valdžios. Tik vieną 
kartą asmenys su Liaudies . 
Kinijos pasportais tapo į- .. 
leisti Amerikon. Tai buvo 
1950 metais, kuomet Jung
tinės Tautos pakvietė Liau- , 
dies Kiniją atsiųsti delega
ciją, kad suteiktų informa
cijų ryšium su Kinijos kal
tinimu prieš Ameriką, kad 
ji okupuoja Taivanį-For-. 
mozą.

Stebėtojai mano, kad pa
sikeitimas žurnalistais tarp 
Amerikos ir Kinijos greitu 
laiku dar vis vien nebus, nes 
Dulles tiksliai sakė, kad , 
nebus susitarta pasikeitimo-/ . 
reikalu, . kad Amerika pati 
spręs kiek įsileisti. Mano
ma, kad Kinijai tas nepri
imtina ir ji dar neįsileis a- 
merikiečių. Bet gali būti ir 
staigmenų, sako stebėto
jai.

gyvųjų tarpo pir-

užuojauta 
taipgi jo

ve Ii o- 
bičių-

Hollywoodas. —Grauman 
kino teatro vedėjo asisten
tas Bob Scofifeld teisme sa
kė, kad, ant kiek Jis žino, 
netiesa, jog aktorė Mau
reen O'Hara pačiame teatre 
meilavosi su “jaunu lotynu”. 
Keli teatro tarnautojai sa
ko, kad jie savo akimis tai 
matė ir net* išprašė meilu
žius iš teatro. Tas inciden
tas paskui buvo aprašytas 
pornografiniame žurpalė 
“Confidential”. ■

žurnalė
Į

“Batiory” Kopenhagoje
Kopenhaga. — Lenkų ke

leivinis laivas “Batory” at
plaukė čia pakelyje i Mon- 
trealį, Kanadą. Praeita sa
vaitę, kuomet “Batory” su
stojo Kopenhagoje pakely
je namo, apie 70 turistų nu
tarė negrįžti namo ir liko 
Danijoje.

“Batory” kapitonas Szu- 
dzinskiB dabar paklaustas, 
ar jis bus baustas už tai, 
kad tiek jo keleiviu “dezer- 
tavo”. Jis atsakė, kad apie 
baudimą negali būti kalbos. 
Jis sakė, kač), girdėjo, jog 
Lenkijos seimas rengia nau
ją įstatymą apie emigravi
mą. Tas įstatymas įgalins 
lengviau emigruoti, ir .tie, 
kurie nori apleisti šalį, tą 
galės daryti Itališkai.

Nashville jau 
priima negrus 
ben. mokyklose♦

Nashville, Tenn. — Šis 
svarbiausias pietinės Ten
nessee valstijos miestas jau 
pradėjo daryti galą rasi
nei segregacijai mokyklose. 
Priimant Aukščiausio teis
mo patvarkymus, pradėtą 
priimti negrus mokinius į 
bendras mokyklas su bal
tais. Iki šiol Nashville mo-' 
kyklos buvo griežtai segre- 
guotos.

13 negrų vaikų jau užre
gistruota penkiose pradžios 
mokyklose, kurios iki šiol 
buvo grynai baltos. Apskai
čiuojama, kad apie 150 neg
rų vaikų turi teisę lankyti 
mokyklas, .kurios persvę-’ 
riamai liks baltos. Daugu
ma' negrų liks segreguotose 
mokyklose, nes jie gyvena 
grynai negriškose apylinkė
se. Kitaip sakant, butų se
gregacija veda prie mo
kyklų segregacijos.

Kuomet vyko .registravi
mas, prie kai kurių mokyk
lų susirinko rasistiniai nu-

Amerikiečai susitiko Kinijoje 
su buvusiu belaisviu Korėjoje
Pekinas. — Grupė ameri

kiečių jaunuolių, kurie čia 
atvyko po tarptautinio jau
nimo festivalio Maskvoje, 
susitiko su Morris Wills, 24 
metų amžiaus amerikiečiu, 
kuris studijuoja Pekino u- 
niversitete. .

Wills turėdamas tik 17 
metų amžiaus pateko į ko
rėjiečių belaisvę ir paskui 
kartu su virš 20 amerikie
čių nutarė pasilikti Azijoje.

Jis dabar sklandžiai kalba 
kiniškai ir studijuoja kinų 
literatūrą. Kai kurie ameri- * 
kiečiai eks-belaisviai jau 
grįžo namo; 10 jų dar tebe
gyvena Kinijoje.

Wills sakė, kad jis gy
vena gerai, kad jis, kaip tai 
natūralu, kartais pasiilgsta 
namų, bet pamylo Kiniją 
ir jos žmones. Jis tikisi ka
da nors sugrįžti Amerikon.

Sukarno sako:

Su komunizmu galima sugyventi, 
bet ne su kolonialine priespauda
Jakarta. — Indonezijos 

prezidentas pasakė' kalbą 
Solo npeste, Centralinėje 
Javoje. Jis sakė, kad dabar-į kanų, 
tinę Indonezija gali sugy
venti su komunizmu, bet jo
kiu būdu ne su kolonializ
mu. Jis sakė, kad vyriau
sias žmonijos priešas yra

kolonializmas ir Azijos 
žmonės nenurims, kol bus 
kolonialės priespaudos lie-

siteikę žmonės, ypatingai 
moterys, kurios'šaukė, kad 
jos neleis savo vaikams lan
kyti mokyklų kartu su neg
rais. ’ .

Nashville dabar randasi 
ir pagarsėjęs rasistinis kir
šintojas Kasperis, kuris e- 
nergingai darbuojasi, kad 
sukelti rasistinius neramu
mus. Kaip žiniaj Kasperis 
yra nuteistas kalėjimui už 
rasistinių riaušių surengi
mą Clintone, bet jis ape
liuoją savo bylą ir randa
si laisvėje po kaucija.

Toje Javos dalyje, kur 
Sukamo kalbėjo, komunis
tai visai neseniai atsiekė 
didelius laimėjimus rinki
muose. Kaip žinia, reakci
niai Indonezijos elementai 
kaltina Sukamo, kad jis ne
tiesioginiai padėjo komu
nistams, nors jis pats yra 
Racionalistų partijos lyde
ris.

Sukamo neseniai įtraukė 
komunistus į nacionalinę 
patariamąją tarybą, kurion 
įeina visų partijų ir nusi
statymų žmonės.

KadParyžius 
kelią infliacijai, 
jos valdžia užšaldė 
mos reikmenų kain:

pastoti

daugu
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ŽINIA, KURI NUSTEBINO PASAULĮ
RUGPJŪČIO 26 DIENĄ Tarybų Sąjungos žinių a- 

gentūra TASS paskelbė žinią, kuri nustebino visą pasaulį.
Kas gi do žinia?
Tarybų Sąjungos mokslininkai išrado ir sutaisė 

priemones, kuriomis gali paleisti raketinę bombą į bet 
kurią pasaulio šalį; ir toji bomba nukris ton vieton, 
kuriai ji bus taikyta!

Svarbu tai, kad Tarybų Sąjungos mokslininnkai 
ne tik tokias priemones išrado ir padirbo; svarbu, kad 
jau tos priemonės yra išbandytos ir, bandant, pasirodė, 
kad paleistas daiktas, už tūkstančių mylių nukrito ten, 
kur paleidėjai norėjo, kad nukristų. Kitais žodžiais, iš- 
radimas yra tikslus, tokis, kokio mokslininkai norėjo.

Veikiausia, bandant tas priemones, tarybiniai moks
lininkai nenaudojo atominės ar hydrogenines bombos, 
tai nebuvo reikalo naudoti; jie turbūt “siuntė” oru kokį 
kitą daiktą, vieton bombos, ir jis krito ten, “kur reikė
jo”. Tas pats būtų buvę, jei būtų paleistai atominė ar 
hydrogeninė (vandenilinė) bomba.

Sakoma, paleista raketinė bomba lėkė nepaprasta
me aukštyje, gal būt tokiame aukštyje, kokiame dar nie
kad joks žmogaus pagamintas daiktas ligi *šiol nebuvo 
pasiekęs.

Tassas tai vadina tarpkontinentine raketine bomba 
langiai verčia taip: intercontinental ball’stic missile). 
“Tarpkontinentine” ji vadinama dėl to, kad galėtų būti 
“pasiųsta” į bet kurį pasaulio žemyną (kontinentą), pen
kių tūkstančių mylių atstume.

KĄ GI VISA TAI REIŠKIA? Visų pirmiausia tai 
reiškia milžiniškų sovietinio mokslo pasiekimą. Dabar

J. M. Šukiene rašo apie tai, kaip 
fašistai nužudė Juozą Šukį

Laisvėje jau buvo anks
čiau minėta, kad karo metu 
Minske hitlerininkai nužu
dė Juozą Šukį, buvusį ilga
metį veikėją pažangiųjų 
Amerikos lietuvių tarpe. 
Vėliau buvo minėta, kad J. 
Šukio našlė, J. M. Šukienė- 
Benesevičiūtė dabar gyvena 
Papilėje, Lietuvoje.

Kai mes tą žinią gavome, 
parašėme į Lietuvą vienam 
mūsų bičiuliui (A. V.), kad 
jis susisiektų su Šukiene- 
Benesevičiūte, kad gautų iš 
jos smulkesnių žinių apie 
tai, kaip ir kada buvo nu
žudytas Juozas Šukys,

A. V. gavo iš jos neilgą 
raštą, kurį mums prisiuntė, 
kurį mes žemiau spausdi- 

1 name. Bet pirmiau tenka 
tarti kelis žodžius apie pa
čius Šukius.

Juozas Šukys — iš amato

nų, kas atsitiko. Jie man 
pas’akė,s kad atvažiavo ges
tapas ir išsivežė Šukį.

Nubėgau ten sužinoti, 
kame dalykas, už ką suėmė 
jį, o jie. mane išvarė ir ne
pasakė, kur jis yra, nei už 
ką suimtas. Vėliau sužino
jau, kad jis yra kalėjime. 
Prašiau, kad leistų nors pa
simatyti ir priduoti maisto, 
drabužių,\ bet jie apie tai 
nenorėjo nei klausyti. Kas
dien ėjau ir stovėjau prie 
kalėjimo vartų, bandydama 
ką nors jam priduoti. Va
landų valandas išstovėda
vau, bet vis veltui.

Tik vieną sykį pasisekė 
man perduoti jam bįskį 
maisto ir baltinius. Jis man 
sugrąžino per vartinipką 
-savo sudėvėtus baltinius, o 
pasimatyti negavau nei sy
kio.

Juozas Šukys

dailydė — pųr ilgus metus 
buvo vienas Amerikos lietu-

Taijau niekas negalės sakyti, būk tarybiniai mokslininkai vių socialistų vadovų.
“pasivogė” iš Amerikos ar iš kitur “žinias”, kaip tokias buvo veiklus ir ištikimas 
priemones pasigaminti. Nei Amerikos, nei kurios kitos darbuotojas darbininku, 
šalies tokių dalykų mokslas dar neišrado ir nepasigami- klasei. _
no. Ameriko je tik einama prie to, skubiai dirbama, kad tilps J. Kaškaičio apie J. 
būtų surastos, ir pagamintos tokios priemonės, Šukį poema.)

,,\.j darbininku
(Neužilgo Laisvėj^

Šukį poema.)
Kitas dalykas: Amerika, Tarybų Sąjunga, Anglija ‘ J. M. Šukienė-Benesevi

jau turi pasigaminusios atomines ir hydrogenines bom- čiūtė taipgi buyo veikli, 
bas. Bet klausimas kyla tokis: jei tas bombas reikėtų 
mosti ant kitos šalies— kaip jas nugabenti ir tiksliai nu
mesti? Kiekvieną šalis juk turi apsigynimo priemones; 
lėktuvų, kuriais tos bombos būtų nešamos, galėtų nepri
leisti prie savo miestų. Nebūtų, sakysime, taip, kaip bu
vo su Hirošima ir Nagosakd — ant tų miestų amerikiniai 
lėktuvai lengvai galėjo mesti atomines bombas dėl 
to, kad Japonija jau buvo beveik parblokšta, ji buvo be
jėgė amerikinių lėktuvų neprileisti.

Dabar, kada tarybinis mokslas išrado tokias prie
mones, kuriomis gali raketinę bombą pasiųsti už tūks
tančių mylių ir pataikyti ją į taikinį, tasai galvosūkis 
jau išspręstas. Sakysime, jei Tarybų Sąjunga būtų už
pulta, ji,'besigindama, lengvai galėtų užpuoliko fabrikus, 
lėktuvų aikštes ir kitas strategines vietoves daužyti, de
ginti iš savo teritorijos. Sulaikyti, tokioms bamboms ke
liui pastoti, kol kas dar niekas nesurado priemonių ir 
vargiai besuras.

Spėjama, jog Tarybų Sąjunga tokių “priemonių” 
darnesigamina masiškai; jos dar vis tebėra gaminamos 
tik bandymų stadijoje. Bet čia tai jau kitas dalykas; kai 
tik suradai būdus, kaip galima tokį ar kitokį daiktą pa
sigaminti, tuomet greitai gali pasigaminti jų daug.

SVARBU TAI, kad Tassas, tame pačiame komuni
kate, kuriame buvo paskelbtas šis milžiniškos reikš
mės išradimas, sako: Tarybų Sąjunga trokšta taikos; 
Tarybų Sąjunga nori, kad visokių atominių ginklų nau
dojimas kare būtų uždraustas, kad būtų sulaikyti ato
minių bombų bandymai, kad būtų eita prie nusigink
lavimo. Ji nori taikos ir kovoja už ją.

Tarybų Sąjunga jau seniai šiuos dalykus siūlo Va
karų valstybėm, tačiau josios balsas liekasi balsu ty
ruose. -

Galimas daiktas,' jog šis Tasso komunikatas kai 
kurių. Vakąrų valstybių valdovų nuomonę pakeis; gal 
ir nusiginklavimo klausimu vykstanti konferencija 
Londone pasidarys sukalbamesnė.

Tiesa, kai kurie kietkakčiai Amerikoje šį Tasso 
komunikatą (apie raketinę bombą) skaito “tarybine 
propaganda”, bet giliau; galvoją ir nuosaikesni žmo
nės sako, jog tai nėra propaganda, tai realus dalykas, 
didelis dalykas, turįs nepaprastai didelės reikšmės daly
kas, Jie teisingai sako, jog tuomet, kai Tarybų Sąjun
ga skelbė, kad ji turi hydrogeninę bombą, kai kūrie 
Amerikos “visko žinovai” taipgi sakė, jog tai “tarybinė 
propaganda”, bet gyvenimas parodė, kad buvo tikro
vė. Taip yra ir dabar.

Kiti primena: mes Visuomet sakėme, jog tarybinis 
mokslas yra pranašesnis už amerikinį; bandykime jį 
pasivyti.

Mums gi rodosi: pirmiausiai reikėtų dėti visas pas-

ypatingai darbininkių mo
terį? judėjime Amerikoje. 
Ji, beje, buvo pirmoji A.L. 
D.L.D. Centro Komiteto se
kretorė. Vėliau per keletą 
metų ji buvo moterų žurna
lo “Darbininkių Balso” re
daktorė' ir veikėja.

Užėjus reakcijos bangai 
mūsų šalyje, abudu Šukiai 
iš New Yorko persikėlė gy
venti į . Grąnd Rapids, 
Mich., kur^Įie gyveno Saka
lauskų pavarde. .

1934 metais Šukiai suma
nė vykti į Tarybų Sąjungą 
ir. ten gyventi. Apsigyveno 
jie Baltarusijos sostinėje, 
Minske. J. Šukys dirbo 
naujame vyriausybės name, 
kur jis, kaip dailydė, pri
žiūrėjo baldus, sugedusius 
tąįsė, etc. J. M, Šukienė gi 
dirbo Baltarušijos Mokslų 
Akademijos bibliotekoje.

Bet štai hitlerinė Vokie
tija užpuola Tarybų Sąjun
gą, be kitų tarybinių mies
tų, okupuoja ir Minską. 
Na, ir Juozas Šukys žūsta 
nuo žiauraus priešo rankos. 
Bet tegu apie tai pasako 
pati J. M. Šukienė.
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Juozas Šukys, mano gy
venimo draugas, liko suim
tas vokiškųjų fašistų Mins
ke, 1942 metais, liepos 22 
dieną. Tą dieną \aš buvau 
išėjusi į miestą maisto pa
ieškoti, nes- abu,, nedirbom 
ir nebuvo kas valgyti. Pa
rėjusi namon, radau savo 
bute viską išmėtyta, išdras
kyta, daug geresnių daiktų 
visai neberadau, Juozo 
taipgi nebuvo. Išsigandusi, 
pradėjau klausinėti kaimy-

J. M. Šukiene-Benesevičiūte

Vėliau pasakė man, kad 
jis yra perkeltas iš kalėji
mo į namus, kur buvo ges
tapo raštinė. Tame name 
buvo požeminiai rūsiai, kur 
jį kankino iki mirties. Tuo
se rūsiuose buvo kameros, 
kur žmogus* negalėjo nei 
stovėti, nei gulėti, nei sėdė
ti. Tenai negalima buvo 
nieko perduoti, nei pasima
tyti su kaliniu.,.

Vėliau man pasakė, kad 
jis yra išvežtas į kalinių lo- 
gėrį. Toje apylinkėje buvo 
keli tokie logeriai, bet man 
nepasakė, kokiame.

Apėjau visus tuos lage
rius, ieškodama jo, many
dama, 1 kad galėsiu pasima
tyti, bet viskas veltui. Po 
kelioliką kilometrų kasdien 
eidavau iš vieno logerio j 
kitą, bet niekur: jo neradau, 
Jie melavo. Jis nebuvo lo- 
geryje. Jie jį visą laiką 
kankino tuose požeminiuo
se rūsiuose.

Rugsėjo 11 dieną (tą par 
tį metą) kareivis man pa
sakė, kad jį pakorė, bet ko
kią dieną pakorė, jis nepa
sakė.

Beveik du mėnesius iš
kankinę vargšą mano Juo
zutį, nužudė jį prakeiktieji 
fašistai...

Manydama, kad gal tas 
kareivis netiesą sakė, \ gal 
Šukys dar yra gyvas,krei
piausi į jų laikraščio redak-' 
torįų Minske, prašydama, 
kad jis sužinotų, ką gesta
pas padarė su mano vyru, 
ir jei jis nužudytas, kad 
atiduotų man nors/ jo kūną. 
Tas redaktorius atsakė 
man laišku, kad Šukys mi
ręs laike tardymo, 4r kad 
aš daugiau pas jį neatei
čiau, nes jis neturįs laiko 
tokiais dalykais užsiimti.

Jei tai ir būtų tiesą, kad 
Šukys , mirė;laike tardymo,, 
tai galima įsivaizduoti, 
koks tai buvo tardymas, jei 
jis turėjo įnirtį. Tą laišką 
aš tebeturiu, ir jei kas įdo
mautų, galėčiau jį parody
ti. . .

Ką aš pergyvenau per vi
są tą laiką, negaliu nei ap
sakyti. Aš labai mylėjau 
mano Juozutį. Dėjau visas 
pastangas, kad jį Kaip, nors 
išgelbėti. Savo gyvastį pū
čiau atidavusi, kad tik jį 
išgelbėti, bet nieko negalė
jau padaryti. Nesvietiškas 
buvo fašistų žiaurumas. 
Nedavė man nė jo kūno. 
Nežinau, kur jis yra palai
dotas ir kaip...

Po Juozo žuvimo aš slap
ta pasisamdžiau sunkveži
mį, kuris mane J atvežė į 
Vilnių, o iš Vilniaus trau
kiniu atvykau į Papilę pas 
mano seserį. Nacių kareivis 
Minske, mat, sakė, kad fa
šistai žada ir mane pakarti.

Tada aš jaučiausi taip 
prislėgta, taip nelaiminga, 
kad per tūlą laiką sirgau, 
Neturėjau su kuo nei susi
rašinėti ...

, Tie visi baisūs pergyeni- 
mai spardė mano nervus, 
širdis prastai dirba, ran
kos tirpsta, net plunksnos 
negaliu rankoje, nulaikyti. 
Ilgesnių straipsnių nebepa
jėgiu parašyti, o tuščius 
laiškus rašyti neapsimoka.

1955 metų rudenį rašiau 
R. Miz'araį, bet negavau jo
kio atsakymo, gal jis nega
vo to mano laiško (Taip, 
negavo.—-Red,), nors buvo 
registruotas.

J. M, /Šukienė
PS. Ačiū Komunistų par

tijai ir tarybinei vyriausy
bei, dabar v aš gaunu pensi
ją, taipgi esu ; _ 
Garbės raštu

.............  — .. ..................... ...... .... ............|IJ įl I’
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tangas, kad būtų prieitą prie susitarimo,1 kad būtų, ei
ta prie ilgametės taikos pasaulyje, užtikrinimo-

To trokšta visa žmonija! < " , •

ES-BARREIR PLYMOUTH, PA.
Šis ta$ iš apylinkės

Plymoutho ' p a ž a ngiečių 
draugiškas išvažiavimas Mik- 
pevičių farmoje įvyko 4 d. 
rūginčio. Nors šis išvažiavi
mas neturėjo tikslo, takiau, 
besikalbant su draugais, iški
lo klausimas apie "Vilnies” 
pikniką, kuris įvyks 1 d. rug
sėjo ir kaip jį paremti, kad 
jis būtų pasekmingas; gi ta 
proga pasiūlyta "Vilnies” pik
niko tiktetukų, kurių £ia aps
čiai išplatinta. O. F. J. Mar
kauskai paaukavo 5 dol. "Vil
nies”' $8,000 fondui. Pares ei
ga buvoi .smagi ir linksma, su 
draugiškais pokalbiais ir dai
nelėmis, pobūvis baigėsi jau 
vakarui temstant.

Paminėjo antro vedybinio 
gyvenimo sukaktį "

Draugai Pranas ir Veroni
ka Miknevi^iąi, kad atžymė
jus savo vedybinio gyvenimo 
15 metų sukaktį, rugpjūčio 11 
d. suruošė paręv savo farmu- 
kėję, Taipat ta proga Mikne- 
vičiai pasikvietė gimines ir 
keletą savo Artimesnių drau
gų, Jubiliatai svečius puikiai 
pavaišino skaniai valgiais ir 
gėrimais, kuriais gardžiavo- 
mės didelės gražios pušies pa
vėsyje. Veronika MikneviČie- 
nė (Pacęnkiūte), po pirmu 
i yru buvusi Botyrienė, nuo 
pat jaunystės gyvenusi Wyo
ming, Pa-, PQ pirmo vyro mir
ties kelis metus našlavusi, su
sipažino su Pranu Miknevi- 
čium, daug metų gyvenusiu 
Conn, valstijoj, apsivedė, kur 
ir gyveno, rodos, apie dešimtį 
metų- '

Bet kaip priežodis sako: 
miško paukštis atgal į mišką 
ir ’ žiūri. Taip ir draugė Mik
li evičienė susitarė su «savo

O farmukę atrado apleistą, 
stubelę -netik apleistą, bet be
veik. neįmanomą gyvenimui?'

Bet kadangi abu Miknevi- 
čiai gerai nusimananti apie 
namų remontą, tad griebėsi 
Už dąrbo: stubelę atremon
tuoti, aplink stubelę ir visą 
apylinkę valyti, brūzgynus ir 
akmenis plėšti. Už metų lai
ko, stubeĮČ jau ne ta: išlau- 
kis aptaisytas, išmaliavotas ir - 
•viduje viskas gražu, švaru ir 
tvarkoje; farmukė ir visa 
apylinkė maloni pasižiūrėti.

O kai atvažiuoji iš miesto, 
pasidairaf ir manai sau, tai 
kad malonu ’čia gyventi. Bet 
tikrenybėje ne taip yra. Tvar
kingoje farmoje malonu pa
buvoti ir gražu pasidairyti, 
bet sunkiai reikia dirbti, ‘ jei 
nori, kad viskas farmoje ge-^ 
rai ir gražiai atrodytų.

MkneviČiai sako: per pra
eitus kelis metus sunkiai dir
bome ir viską susitvarkėme 
šiebiogai, bet kas iš to, nei gy
venimo negali pasidaryti 
jau kelinta vasara, kad 
iš pavasario daržovės ir 
deda augti, bet Vėliau
karšta saulė užėjus viską iš-

• degina, išdžiovina ir baigta.. 
Gerai dar tiek, kad doleris

• kitas yra .sutaupą, ir kad 
1 gaunama kad ir menka pen- 
’ sija, bet visgi šiokią tokią pa

rama. Toliau F. Miknevičitis 
sako: aš pats einu jau 71-tą 
metą ir jaučiu nuovargį taip,

‘ kad po dienos darbo lieka 7?
‘Laisvė” neperskaityta, Kitai 
dienai pasilieka. Tačiau F. 
Mknevičius, mano parapijo- 
nas, punckeliokas, man atro
do dar gana greitas ir smar
kus, tik patarčiau susilaikyti 
nuo sunkių darbų.

i širdingai dėkojame Mikne-

nes 
kiek 
pra- 
per-

draugu, sugrįžo į Pennsylva-, vičiam už svetingumą ir gau-’ . 
sias vaišes.

Taip pat linkime sveikiem 
sujaukti kito 15 metų jubilie- 

gražų pragyvenimą senatvėje. 1 jaus!! V. Žilinskas

apdovanota ,n,J? ste'^- Pa1s,’”rk" S1
kę, karvukę ir kelis dėstėtkus 
vistų, ir manė darysią sau
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JONĄS KAIRAITIS

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo kovingi keliai

Vincas Vidikas-Tauras
Vincą Vidiką, klieriką šaunų, >

Seminarijoj taip pat suėjau:
Pašaliais pasitarti ką gaunam— 

Tarsi broliai—draugaujam paskiau.
Tu ilgiau seminarijoj viešėjai,— 

“Šventą” gūžtą arčiau pažinai.
Ir suktų, brol, ten buvo “veikėjų”!

šmeklinėjo juodieji varnai...
Įkyrėjo ir tau, drauge Taurai,

Veidmainių besarmačių klasta:
Palikti tuščiagarbiai jų laurai—

Ir ten pat sutana pamesta...
Ir kaip miela, kai vėl pasimatėm

Čia—nublokšti audrų tų pačių:
Gavom perbristi klaną tą patį—»

Skurdo, smūgių, kovų ir kančių... •

Metų metais mūs “Laisvei” medžiojai—
Gaudei, krovei pasaulio žinias,—

Ir praūžia gadynė rūsčioji,—
Kas to skrydžio grėsmės neminės?

Mielas drauge Vincukai, tau ranką—
Duok—paspausiu tvirtai, nuoširdžiai!

Kol budrioji širdis besitranko, •
Dar tebesam žemelės svečiai.

Ir kovosim už laimę žemelės,
Už gerovę tautelių, tautų,—

Saugus sambūvio, santaikos kelias,— 
Visi ženkim ryžtingai kartu!
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Ai, Vincuk, kiek kutnių atminimų— 
Iš žaliutes jaunystės dienų!

Rods prisikalbam—noras dar ima— 
Net burnoj pasidaro skanu!

Veltui žuvusių gaila metelių— 
Moraliniam grabe negyvų!

Graužia širdį ir sielvartą kėlia 
Pelėjai seminar’jos urvų!

Prikamavo pečius, varžė protą 
Ta viduramžių dumblo našta—•

Tų scholastikos dogmų kuprotų— 
Ant jąunų mūs* pečių užmesta !

Ir tas visas tikybinis tvaikas— 
Nuo pačios kūdikystės gležnos!

Užrakintas protavimas sveikas,— 
Teisų kelią suvokt ar žinos?

Proto opio pritvoktos-avelės 
Nebešpurdfe—tai kirpk bet kada...

Bailės, prietarų piktžolės želia, 
Tai slidesnė bus sukčiui skriauda...

■■R—»■ f ■! F "f1.1 'T

O gelbėjai vistiek, drauge Taurai, 
Išsiveržt iš tikybos grandžių,UII 'I 

v Ir varei patvariai žygį taurų > 
Po šipšynus dirvonų skardžių.

V ' 'A. '

Mūsą “Kovai” buvai kapitonas,
; Veūgei Palmerjo siaubo vilkų, 
Per klanus išdavikų geltonus 

y Sausas perbridai taktu sveiku.

Pranas Smilgiaučius >
Menu Praną Smilgiaučių diržingą,— 

Seminar’ją pradėjom jauni, 
Kai blankių idealų vylingų—

Tuščių vilčių, svajų kupini... t
Penkti metai įvėlė vaikiną,— 

“Kraštan laisvės” paspruko ir jis,—
Ir netrukus čia vėl susižinom:

Valparaįsoj mokyklą, turįs.
Mokykla Indianos valstijoj

Uni versi te tu skelbiama.
Daug lietuvių čia mokslo įgijo, 

Ir lavėjo lietuvių kalba.
Čia Smilgiaučius lietuviškai mokė—

Klasės atvaizdą žvelgiu nūnai’—
Žalio klegesio sambūrį tokį 

Anų mėtų minėsiu dažnai.

Baisi panika sukr^e šalį,— 
Užsidarė, sustojo, darbai:

' Ėmė bėgt darbininkai kur gali,— 7 
Gal geriau kur kitur? Nelabai...

Parvažiavo atgal į tėvynę
Su Sipilgiaiičium bedarbiai keli,— 

Tad ir mūsų ryšiai išsitrynė ...
s Ir daryk tu, žmogel, ką gali.

Nežinau, kur ir kaip jįs sustojo, 
Bet širdin man įdūrė rakštis:

Traukte traukia šalele gimtoji,— 
Ta žaizda niekados neužgis . ..
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MONTREAL, CANADA
VISKO PO BISKĮ

J. ir S. Smith (Armalin- 
skaitė) susilaukė dukters. 
Motina ir duktė jaučiasi 
gerai.

O. Kielienė turėjo opera
ciją Lachine St. Joseph li
goninėje. Ligonė jau sveik
sta.

Pas V. 0. Virbylus lan
kėsi Viktoro ir Stasio sesuo 
iš Jungtinių Valstijų.

Montr-eale grėsė viešbučių 
darbininkų streikas, bet pa
skutinėm dienom darbinin
kai susitaikė. Vadovavo C. 
L.C. unija.

Darbininkų algos pakel
tos 1 doleriu j dieną.

Montreal Swimming Club, 
kuris buvo suorganizuotas 
1876 metais, yra seniausias 
Šiaurės Amerikoj-e. Jam 
priklauso ir nemažai lietu
vių “jaunikaičių”, kaip jie 
save vadina. Mat jame vien 
vyrai maudosi bei kaitinasi 
prieš saulę.

Dauguma tų “jaunikai
čių”, žinoma, baigia šeštą 
dešimtį. Vistik gerai, k*ad 
jie neįsileidžia levučių ir 
saugosi nuo pagundų. Ma
tomai jie prisimena Adomo 
likimą.

Rugpiūčio 12 d. .du gink- JehoVa Witness laimėjo 
luoti banditai įėjo į Caise bylą teisme ir nuo dabar jų 

vaikams nereiks mokytis 
katalikų tikybos, jei jie mo
kysis katalikų mokyklose..

Montrealo majorui Dra
peau grasina atėmimu gy
vybės.

Mat, rinkimų metu žadė
jo apvalyti miestą nuo plė
šikų bei raketierių.

Lengva pasakyti, bet ne
įmanoma padaryti kapitali
stinėj santvarkoj.

Prie majoro namų sargy
ba stovi dieną ir naktį.

Montrealietis

Rugpiūčio 12 d.,du gink-

Populaire banką 8150 Dro- 
let St. ir išsinešė $3,200 ir 
pabėgo.

‘Tenka pastebėti, kad ta
me banke ant sienų kabo 
kryžiai 
veikslai, 
gadynėj 
kia.

bei šventųjų pa- 
Paširodo, kad šioj 
tas nieko nereiš-

Du Ville Jaques Carter 
policininkai turi sumokėti 
$694.00 dėl 43 metų am
žiaus darbininko už tai, kad 
laike jo arešto žiauriai su 
juomi elgėsi ir padarė be
reikalingų išlaidų.

Maryte Čekaiti-enė sugrį
žo iš Westų, kur išbuvo po
rą savaičių pas savo brolį 
ant farmos, 110 mylių už 
Winnipego.

Drąugė Čekaitienė malo
niai sutikta ir pavaišinta 
tos \ietos lietuvių farm'e- 
rių, 
žai. Būtų gerai, kad atsi
rastų toks, kuris parašytų 
Liaudies Balse apie jų gy
venimą.

urių tenai yra nema-

M. T.'C. ieško iš C. N.*R. 
$19,490 už padarytus nuo
stolius pernai gruodžio mė
nesį 7 dieną, kuomet C,N.R, 
traukinys ant 18-tos Avė. 
Ląchinėj užvažiavo ant bu- 
so ir užmušė du keleivius ir 
ir sužeidė vairuotoją.

Septyni jaunuoliai tarp 
14 ir 17 metų suimti polL 
ei jos. Raportas sako, kad 
jie pavogė 40 automobilių 6 
mėnesių laikotarpyje.

Keistai atrodo, kad kata
likiškoj provincijoj taip de
dasi. Ir kunigėliai tyli. Ot, 
jei tas įvyktų kurioj nors 
socialistinėj šalyj, tai būtų 
šauksmo.

SENAS VINCAS

REALAUS G Y VE NIMO KELIU
' (Tąsa)

Išlėkė į plentą ir pralėkę porą desėtkų 
mylių, pasivijo gražų automobilį, pralen
kę jį sustabdė ir Edis, iššokęs iš troko, 
atkišo revolverį ir užkomandavojo: 
“Lauk iš automobilio!”

O kai, virpėdami iš baimės ir keldami 
rankas aukštyn išlipo du vyrai ir viena 
moteris, vaikinas vėl riktelėjo: “O man 
ant gazolino nesusiprasite?!”

Vyrams atidavus pinigus, vaikinas 
vėl trinktelėjo: “Dabar eikite atgal ir 
neatsižiūrėkite! Jonai! Ten po sėdyne, 
rasi ryšulį, griebk jį, šok į automobilį ir 
vėl lekiava!” ,

Tai buvo gana „geras automobilis, 
“Linkolnas”. Jis zvimbė darydamas po 
^0 mylių į valandą, o Edis, šalia savęs 

' sėdinčiam Jonui įsakinėjo: “Atsirišk ry
šulį, ten rasi kelines, marškinius, švar
kelį — apsivilk”.

“Kaipgi aš apsiausiu kelnėmis per tuos 
prakeiktus pančius?”

“Tai nors marškiniais apsivilk, po vel
niais”.

Negras, iš tikrųjų/ buvo veik nuogas. 
Kai amerikoniškoje katorgoje šiltas kli
matas, tai kaliniai, ypatingai negrai, 
dirba veik nfiogi tik su kokiu skarmalu 
prisidengę pačias nekonstitucijoniškiau- 
sias savo kūno dalis. Gi mūsų Jonas, 
šliauždamas į troką, nusibraukė ir savo 
nuometėlį ir paliko visai nuogas. Iš ši-, 
tokio kalinių užlaikymo ir,jų darbo, su
prantama, kas nors pelnosi, kas nors že- 
riasi milijonus.

Galiuką juodviem pavažiavus, tarsi iš 
žtfmės išdygo ir ant užpakalinės sėdynės 
atsirado graži, stačia krūtinaite, apyrie- 
bė, apie 30 metų amžiaus moteriškaitė ir 
nesavu balsu sukliko! Edis^ ko tik į stul
pą neįlėkė iš persigandimo. O negras su
smuko sėdynėje ir, kaip vilkdamasis 
marškiniais, turėjo iškeltas rankas, taip 
ir sustingo! j

“Nutilk! O jei ne, kulka tave nutildys! 
Jonai. Šok šalia ir žiūrėk, kad jos burna 
būtų uždaryta!” Patvarkė Edis ir dar 
smarkiai paspaudė ant geso. Tačiau, ka
da negras, rangydamasis per priekinės 

^sėdynės atlašą norėjo pasiimti ir šalia 
lEdžio gulintį revolverį, šis uždėjo ant 
įo ranką, duodamas suprasti, kad ir be 
įo bus galima padaryti tvarką.

Dabar tik Edis atsiminė, kad tame au
tomobilyje sėdėjo du vyrai ir dvi mote
rys, o išlipo tik du vyrai ir viena mote
ris, kas davė suprasti, kad ši moteriš
kaitė, iš išgąsčio apalpo, sudribo ant' au
tomobilio dugninės ir tik dabar, atsipei
kėjus, pašoko.

Jonui atsisėdus šalia jos, moteriškaitė 
kiek aprimo, bet atrodė baisiai nervuo- 
ta. Ji kramtė savo pirštų nagus, kandžio
jo lūpas, pašiojo šalikėlio kutelius ir ant, 
galo paklausė:

“Ką jūs padarėte su mano draugais?” 
■j “Nieko. Tik sumainėme vežimais ir 
^iskas”, nusijuokė Edis

“O aš maniau, kad. .
y.“O ne! Mudu nesame žmogžudžiai!” 
’pertraukė ją negras.

Po tų žodžių, moteriškaitė pasidarė 
daug smagesnė: jos veidelis ir lūpytės 
paraudo ir net pradėjo parodinėti gra
žius, baltus dantukus. Tačiau Edžiui pa
dėtis pasidarė labai rimta. Jis buvo be
manąs sustoti, išvaryti ją lauk ir nuva
žiuoti, Bet apsimislinęs, kad tai gali būti 
geras pėdsakas besivejantiems, ieškoda
mas kitos išeities, lėkė, kiek Linkolnas 
tesėjo bėgti, mąstydamas:

“Bet važiuoti šitaip irgi pavojinga... 
Juk pietinėse valstijose negrams neva
lia vaikščioti net šaligatviais (jie turi 
vaikščioti* arba viduriu gatvės, arba ša
lia šaligatvio — rinčtokais), jie turi va
žinėti tik jiems vieniems paskirtais gat- 
vekariais^ . neyalia. užeiti į baltyeidžių 
restoranus, karčiamas ir kitas užeigas. 
O čia! . . . Negras ant vienos sėdynės su 
baltvei'de moteriške automobilyje!”

I

Vaikinas buvo manąs paklausti Joną, 
ar jis gali valdyti automobilį? O jeigu 
taip, pasodinti jį prie kėravojimo rato, 
jam sėstis šalia .moteriškaitės, kad atro
dytų, jog čia važiuoja dideli ponai- su 
juodveidžiu šoferiu, bet . . , Atsiminęs, 
kad nabagas šoferis supančiotas, davė 
pakajų, ieškodamas kitos išeities.

Tačiau Edis, nerasdamas vietos, kur tą 
moteriškę padėtį, vėl samprotavo: 
“Trenk perkūne, jeigu papultume, tai' 
sveiki dingę! Tu, Jonuk, tuoj kabotum 
ant sausos šakos ar gyvasi spirgėtum 
ant laužo! O aš, arba būčiau pasodintas 
į elektros kėdę, arba 'ant viso amžiaus 
prie retežių brigados už tavo išliųosavi- 
mą ir šios minkštakūnės pavogimą (kid- 
napinimą)”.

Vienok Edžio, būta prie visko prisiren
gusio. Tame ryšulyje, kur buvo Jono 
drabužiai, buvo ir geležį pjaustomas piu- 
klukas, geležį kertamas kaltelis ir plak
tukas. Todėl jis, pralėkęs porą valan
dų, pervažiavęs tos valstijos rubežių ir 
įvažiavęs į kitą valstiją — pasuko į šun
kelius ir, pravažiavęs kelias farmas, į- 
važiavo į mišką ir apsistojo.

Vaikinas, išlipęs, pasiėmęs įrankius ir 
leisdamas bekelinį lauk, atsikreipė prie 
moteriškaitės, tardamas: “Būk gera 
mergaitė, sėdėk čia ir nekelk jokio triuk
šmo. . . Kitaip, prisieis mums susipyk
ti”. ) ? . -J

“O ne! Aš irgi einu su jumis,,. Aš pati 
privalau girdėti nuosprendį, koki^ baus
me mane nubausite”. x ;

“Mudu einame ne jus teisti, bet pa- 
liuosuoti jį iš retežių”.

“O kodėl aš negaliu jums pagelbėti?” 
“Negalima. Jūs turite žinoti, kad jis 

neturi jokių kelnių!”
“Ar jūs manote, kad aš to nežinau? 

Jeigu jis be kelnių galėjo sėdėti šalia 
manęs, tai kodėl aš negaliu eitfšalia jo?”

Jie visi išlipo, nuėjo giliau į mišką ir 
radę gražiai nupjautą medžio kelmą, 
pradėjo piaustyti ir įkapoti retežius nuo 
negro kūno. Moteriškaitė, net stebėtis 
reikėjo, kaip energingai gelbėjo prie 
to, darbo Edžiui.

Kada Jonas tapo paliuosuotas iš retė-
. (Bus daugiau) .

Carnegie, Pa.
SCOTT TOWSHIP

Yra čia1 įstatymas prieš 
dūmus, bet dabar yra dū
mų daugiau negu buvo 
prieš t’ai, kai tas' įstatymas 
pravestas. Kuomet Alleghe
ny County išleido įstatymą 
prieš dūmus, tuomet jau 
nebuvo, galima tik su viena 
minkšta anglimi kūrenti. 
Renkėjo maišyti pusę mink
štos anglies ir pusę Disco 
coal. Bet tas Disco veik 
apie du sykius tiek kainuo
ja. Dūmų mažai, bet ir ši
lumos mažai, o pelenų daug. 
Kadangi ta maišyta anglis 
daug kainuoja ir dar rei
kia dirbti prie jos, kūrenti 
ir pelenus išimti, tad dau
guma susidėjo gazinius šil-. 
dytuvus-pečius. Bet gazi- 
niuose šildytuvuose negąli- 
ma deginti popieriaus ir 
medžio. Tad vieni pasistatė 
skardines bačkas, kiti iš 
plytų išsimūrino pečius, ir 
dabar degina popierius, me
džius. Yra ir tokių, ką de
gina viską, ką tik turi: po
pierių, medžius, skudurus,' 
žalias žoles ir medžių lapus.

Kuomet pradeda deginti, 
tai dūmų ir smarvės pilnas 
oras. O ypatingai vasaros 
metu stačiai gali • uždusti, 
nes nei durų, nei langų ne- 
galima pradaryti. Pilni 
kambariai prismirsta ir nė
ra kur pasidėti. O t, tai 
jums ir įstatymas prieš dū
mus. Šį prieš dūmus įsta
tymą išleido Allegheny 
County mažiukė grupelė 
viršininkų, kurie pasielgė 
ne demokratiškai, bet dik
tatoriškai. Nes šioje apskri
tyje yra apie milijonas gy
ventojų, tad reikėjo leisti 
visiems nubalsuoti, ar žmo
nės nori to prieš dūmus 
įstatymo ar ne.

Reikia pasakyti, kad šitie 
vyrai demokratais niekada 
nebuvo ir nėra. Jie yra re
akciniai nusiteikę diktato
riai. Jie pilriai• persiėmę 
mažumos diktatūra ant di
džiumos. Įr ką toks prieš 
dūmus įstatymas reiškia, 
kada nėra prašalinama ta 
medžiaga, ką dūmus į r 
smarvę daro. Kuomet ne
turtingi žmonės negali nu
sipirkti tos maišytos ang
lies, o kųręna vien minkšta 
anglimi, tai tokius baudžią. 
Bausmė. $100. Bet jie nieko 
nedaro prieš \ kompanijas 
bei korporacijas,

Heidelberg, Pa., rubežiuo- 
jasi su Scott Twp. Čia yra 
American Steel Band, kuri 
verda smąlą ir naudoja ap
liejimui plieno. Su tais 
sfhalos dūmais, apsmardina 
visą apylinkę. Nuo šitų 
smalos dūmų medžių lapai 
paruduoja ir ima džiūti. 
Medicinos mokslas jau se
niai surado, kad smalos dū
mai platina vėžio ligą. Tai
gi šitie apskrities /'didieji 
demokratai” parodo savo 
diktatorišką galią prieš ne
turtingus ' darbininkus:. Bet 
jie nepa 1*0do savo diktato-

- Hartford, Conn.
t

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugystės piknikas, ką 
buvo rengiamas abiejų sky
rių — Hartfordo ir Man- 
chesterio, pavyko labai ge
rai. Oras buvo labai geras, 
nebuvo perdaug karštas. 
Žmonių buvo daug ne tik iš 
Hartfordo ir Manchesterio, 
bet ir iš kitų miestų, ir iš 
farmų. Buvo geri muzikan
tai, tai katrie myli šokius, 
tai praleido linksmai laiką 
šokdami, o kiti turėjo pro
gą sueiti savo draugus bei 
pažįstamus, su kuriais gal 
jau ilgai nebuvo suėję. Ro
dos/visi buvo gerame ūpe, 
todėl ir rengėjams buvo 
smagu. Šiemet ir .iš Hart
fordo matėsi daugiau žmo
nių, negu praėjusiais me
tais, todėl draugystė turi 
būti dėkinga, tiems drau
gams, kurie turėjo mašinas 
ir atvežė ir tuos, kurie ne
turiu mašinų. Labai ačiū 
jums už patarnavimą. Mes, 
hartfordiečiai, turime būti 
dėkingi menčesterieč i a m s 
už jų gražiai sutvarkytą ir 
atliktą sunkų darbą, nes jie 
dirbo nuo pradžios iki pa
baigęs. Mes jiems pagelbė- 
jom labai mažai.

Draugystė buvo nutarus 
garsinti pikniką per lietu
višką radiją ir buvo išrink
ta komisija,, kad tą atliktų, 
bet nebuvo garsinta. Kai 
kurie kaltina komisiją, ko
dėl ji neatliko savo užduo
ties. Komisija pranešė, kad 
ji buvo užmokėjus radijo 
komitetui $10, bet radijo 
vadovai vėliau grąžino $10 
ir atsisakė garsinti. Kodėl 
negarsino, nėra tikrai žino
mą. Gal jiems draugijos 
vardas baisus — Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugys
tė; gal, jiems atrodo, kad 
vyrams’ ir moterims prigų^ 
lėt vienoj draugystėj nega
lima. Ar draugystei pa
kenkė, kad jie negarsino? 
Visai ne.

Tą pačią dieną kita drau
gystė turėjo pikniką, kuris 
buvo garsintas per jųjų ra
diją/bet ten publikos buvo 1 
daug mažiau negu pas mus.

S—tis

Seattle, Wash.
Mire M. Baltrušis-Baltrušaitis 

iRuįpiūčio 14 d. turbūt nuo 
širdies smūgio čia staiga mirė 
M. Baltrušis-Baltrušaitis. Pali
ko nuliūdime žmoną Evą, sū
nų Al, marčią ir du anūkus— 
berniuką ir mergaitę.

Į šermeninę, kur jo kūnas 
buvo pašarvotas, susirinko 
daug žmonių atiduoti jam pa
garbą.

Iš ' amato velionis buvo1 
kriaušius, tai šermeninėje 
kalbėjo kriaučių; unijos veikė
jas apie M. Baltrušaičio nu
veiktus darbus.
' M. • paltrušaitis buvo labai 
draugiškas žmogus ir .svetin
gas. Kas tik iš kitur pas jį at-, 
/pykdavo, visi buvo svetingai, 
draugiškai priimti.

Pastaruoju m.ety . velionis 
buvo praradęs regėjimą, bet 
vaikščioti dar galėjo, nes tru
putėlis regėjimo viehoj aky 
dar buvo užsilikęs.

Kol neprarado regėjimo, 
-M. Baltrušaitis, buvę labai 
veiklus darbininkų judėjime, 
linksmo būdo, mokėjo su vi
sais gražiai sugyventi. Rodosi, 
dar galėjo ilgai jis gyventi. 
Deja, širdis liovėsi plakus ir 
jis mirė. Jo palaikai buvo su
deginti krematorijoje.

Buvęs ląiddtuvėse

' Varšuva. Czestochowo- 
je įvyko tradiciniai katalikų 
atlaidai. Prie vienuolyno su
sirinko net apie 700,000 iš 
visų Lenkijos kampų atvy
kusių katalikų. Susiriųku-

rinkos galioj prieš milijo- siems kalbėjo kardinolas 
Bedarbis Višinskis.nier;u£.

Paieškojimai
Aš, Jadvjga Laban&itė-Stonienč, 

gyvenanti Lietuvoj, per savo tetą, 
M. Gutauskienę, paieškau savo tėvų, 
Jokūbų Labanų. Anksčiau gyveno 
kur nors Neyv Yorko valstijoj. Pra
šome atsišaukti arba žinanti apie jį 
praneškite sekamų adresu: Marijo
na Gutauskiejie, 572 No. Carey St., 
Brockton, Mass.

(167-169)

Prašau padėti man surasti LapRei- 
kienę-Petkevičiute, Marijoną, Mar
tyno. Lietuvoje gyveno Mijaugonių 
kaime. leškd jos šeąuo Jurkevičienė, 
Petkevičiūtė Emylč, Martyno. Ad
resas: Vievio rajonas, Žaslių gele
žinkelio pašt., Gilučių kaimas,

Lithuania, USSR,
(167-168)

Baltriaus Kasiulio duktė Suzana 
iš Naujavalakių kaimo, Krosnos 
yalsč., ieško dėdžių Juozo ir Vinco 
kasiulių. Seniau gyveno Brooklyne. 
Prašau pranešti sekamu adresu: 
Suzana Kvederavičienė, Calle Ąlto- 
lagiūrre, Capital, Federal R., Argen

tina. (168-169)

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

Užsimušė dėl nesvtikalo*
Union City, N. J., gyvento

ja Mrs, Rose Battaglia, 46 
metų amžiaus, nušoko nuo 
40 pėdų aukšlio pastato ir 
užsimušė. Jos vyra* liudiją, 
kad jinai sirgirėjo ir buvo 
žymiai nesveikata susitūpi* 
nusi.

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, ft. J.
MArkot 2-8179

Brockton, Mass.
DVIEJŲ DIENŲ LABOR DAY

Įvyks Rugs.-Sept. 1 ir 2
Liet. Taut. Namo Parke

Winter St., ant Keswick Rd.
ART MASON ORKESTRAI ŠOKIAMS 

Pradžia 1 vai. dieną.
Bus namie gamintų valgių, įvairių gėrimų. 
Per dvi dienas gražiai pasilinksminsime.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės.
v Kviečia Rengėjai:

LLD 6 KP. ir MOTERŲ APŠV? KLUBAS .

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

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

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kdina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kainą $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
• ' _ /

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

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdą# Margerh. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
• j

Tik įkaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsiduodamas nubrauksi ašaras nuo savo blatartienų. 
Parašė Rojų? Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00. ,

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

Laisvė ' .
i-12 Atlantic Ave., Richmond Hili 19, N. Y.

3 pusi. Laisvė (Lipe;
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Clevelando Žinios
Metinė šventė jau čia pat

' Mūsų spaudos piknikai tai 
5š tikrųjų būna kaipo metinė 
šventė, nes tuose piknikuose 
tenka susitikti kartais ir gana 
seniai matytų veidų ir kartu 
su jais pasisvečiuoti. Nėra a- 
bejonės, jog šių motų spaudos 
piknikas bus panašus Į pir
mesnių ošiu s ar dar pranašes
nis. Draugijų Sąryšio išrinkto
ji komisija laiks nuo laiko po
sėdžiauja ir, kiek teko patir
ti, viskas tinkamai prirengta; 
gaspadinės žada 
karštus vištienos 
tokių gardėsių.

Anksčiau buvo 
spaudos piknikui 
aukautojai priduotų komisijai 
Liek anksčiau. Tas prašymas 
irgi pildosi: jau nemažai yra 
priduotų, o dar daugiau pa
žadėtų taip, kad visi daviniai 
rodo, jog galima tikėtis ir pa- 
'geidaujamų pasekmių.

Taigi, Sept. 1-mą dieną lai 
visi keliai veda į A. Jasūno 
piknikų daržą ant 422 kelio, 
tarpe Welshfield ir Parkman, 
kur visi linksmai praleisime 
dieną iki vėlumos, nes ant ry
tojaus bus Labor Day, tai ne
reikės skubėti prie kasdreni- 
nių darbų, šokiams gros Plei
kio orkestras.

paruošti net 
pietus ir ki-

prašyta, kad 
dovanėles

J. Žebrys

Chicago 111.
LDS 2-ra Apskritis Metasi 

j Darbą
Rugpiūčio 21 dieną, LDS 

‘ II Apskrities komitetas tu
rėjo savo posėdį. Plačiai ja
me buvo apkalbėtas vajaus 
eigos reikalas. Pasirodo, 
kad dar mažai kuopų tesi- 

Tiesa, 
turi

su
jau 
kaip

LDS 2-os

rūpina tuo reikalu. 
LDS .53 kuopa 
naujų narių. Bet 
kitomis?

Nutarta šaukti 
Apskrities kuopų rrtetinė 
konferencija spalio 20 d., 
Mildoj patalpose. Tuo rei
kalu bus parašyti laiškai 
kuopoms. Taipgi bus vėl 
paraginta "kuopos, kad sto
tų į darbą, kad išpildžius jų 
pasiskirtas kvotas.

Taipgi nutarta dar kartą 
atsiklausti LDS Centro, ar 
jis ką veikia, kad davus 
kuopoms nurodymus bei pa
tarimus, kaip veikti, kad 
gavus naujų narių į LDS?

Nereikia aiškint, kad su 
patarimais mes toli nenuei
sime, turime stoti j darbą 
ir kalbinti draugus bei pa
žįstamus, kurie dar nėra 
LDS nariais, kad jais tap
tų. Jei tik rimtai susirū- 
pinsim tuo reikalu, tai ne
reikia abejoti, kad turėsime 
geras pasekmes.

Sekr. J. M.

Rastas Ežere Moters Kūnas 
Be Galvos

Rugpiūčio 22 d. rastas 
blekiniame kubile bepludu-. 
riuojanjt moters kūnas, nuo 
kurio nupjauta galva ir 
rankos. Sakoma, kad piovi- 

' mas labai meistriškai atlik
tas tarsi būtų chirurgodar- 
bas. Moters būta tarp 35 ir 

• 40 metų. IŠ surastų plaukų 
sprendžiama, kad būta tam
siai rudų plaukų.

Kol kas dar nenustatytai 
kaip ilgai ji buvo tame ku
bile. Tik bandyta surasti, 
kam buvo parduotas tas ku
bilas ir tt.

. . Rankų ir g'alvos nupiovi- 
fną skaito, kad tuo būdu pa
slėpti kas per viena buvo 
toji moteris. Kitais žo
džiais, kad nebūtų atpažin-

Kol k'as dar nežinosią ar 
ji buvo įmesta arti Čikagos 
ar atplaukė iš toliau. Rei
kia manyti, kad laikui bė
gant paslaptie bus išaiškin
ta. Rep.

Nashua, N. H.
r

Liūdna žinia
Laisvėje rugp. 9 d. tilpo 

liūdna žinia iš Urugvajaus. 
Pranešta, kad ten mirė Vin
cas Treigys. Apie jo mirtį ži
nia man liūdna dėl to, kad 
velionis buvo mano sesers sū
nus, kurt gyvena Lietuvoj.

Kada aš apleidau Lietuvą 
1912 metais, tai Vincas dar 
buvo mažas vaikas. Jo tėvai 
turėjo apie 10 akrų žemės, iš 
kurios reikėjo išmaitinti aš
tuonis žmones.

Sunkią vargo naštą Treigiai 
nešė, kentėjo, pagaliau, kada 
prieš Smetonos valdžią buvo 
sukilimas Alytuje, tai jo bro
lis Konstantas jame dalyvavo. 
Bet sukilimas buvo nuslopin
tas. Vincas išvyko į Pietų 
Ameriką ir ten užmerkė savo 
akis, o Kostantas jau prieš 
kelioliką metų mirė, nes buvo 
smetonirpų mušeikų sužeistas.

Lai Vincas ilsisi ramiai to
limojoj Pietų Amerikoj, o mes 
budėdami jį nuolat. prisimin
sime.

Teta ir dėdė
M. ir V. Vil^auskai

Ką
Roseland’ Ill.

Ką Veikia Aido Choras?
Ne tik kad mokinasi ope

retę “Grigutis”, bet rengia
si dainuoti “Vilnies” pikni
ke, rugsėjo 1 d., Santa Fe 
Parke.

O rugsėjo 29 d., važiuosi
me į Milwaukee, Wis., pil
dyti programą dėl L. D. S. 
kuopos. Taigi, visi aidiečiai. 
ir pašaliečiai, kurie norėsi
te sykiu važiuoti užsiregis- 
strnokite, kad žinotume ko
kio dydžio busą samdyti.

11 rugpiūčio Aido Choras 
ant greitųjų surengė išva
žiavimą į Momence pas J. 
ir K. Kenstavičius. Kensta- 
vičiai turi gražią ir pasto
vią vietą prie Kankakee 
upės. Taipgi gražius kam
barius dėl . atostogautojų. 
Aido Choras širdingai dė
ka vo j a Kenstavičiams už 
veltui suteiktą patogią vie
tą ir tt.

K. Kenstavičienė turėjo 
progos pasikalbėti su aidie- 
čiais, su kuriais per 42 me
tu dainavo ir buvo gabi ak-* 
tore. Jaunasis Magnus 
nuėmė spalvuotus krutu
mus . paveikslus, o progai 
pasitaikius juos parodys.

Rugpiūčio 18 Aido Cho
ras turėjo pikniką D.Ryan 
Parke, 87 . ir S. Western 
Ave. Svečių buvo įana ■ 
daug, apie 6 valandą Aido 
Choras rengėsi duoti dainų 
programą, bet užėjęs lietus 
viską sugadino.

Dovanos iš Lietuvos
Daratėlė gavo iš Lietuvos 

įvairių dainų su gaidomis, 
vieną veikalą, siuvimo, me
zgimo, audimo ir šokių kny
gas su spalvuotais braiži
niais.

Apiplėšė W. Valantos 
Užeigą

Į Walter Valantos užeigą 
ir Liquoy krautuvę, 10358 
S. Michigan Ave., sekma
dienio rytą, apie 12:30, už
ėjo vyras ir paprašė bonką 

’alaus ir pantę vyno. Kuo
met Valantas rengėsi pa
tarnautu tai plėšikas atsta
tė revolverį ir pareikalavo 
pinigų. Pagriebęs iš regis-' 
terio $40 išbėgo. Valantas 
išsivijęs laukan paleido šū
vį, bet plėšikas sėdo į maši
ną ir pabėgo. Kaip' visur, 
taip ir pas mus plėšikų ne
trūksta. : i

Rugpjūčio 21 d. LLD 79 
kp. laikė šusirinkimą. No
minavo Centro valdybos na
rius. • Nariai atsistodami 
vieniai minutei pagerbė mi
rusią narę Armalienę. Iš 
iždo paaukavo $15 ‘Vilnies’ 
fondan. Gauta du nauji na
riai. Užbaigus tarimus, tu
rėjome ir pasilinksminimą. 
NaHų buvo nedaug.

Dan Yla

NewYorto^g^Zlnloi

sveturgimiams 
sekretorius 

prašo lietuvių 
turėti didelį 
11, Belmont 
St. ir. Lexing- 
Yorke.

ne- 
ir 

da-

LIETUVIU TARPE
Nepamirškime aidiečių 

pikniko
Aido Choro piknikas už 

penkiolikos dienų. Tai jau 
arti. Tad svarbu visiems gerų 
ii’ linksmų piknikų > mylėto
jams tą dieną pasižymėti ir 
piknike dalyvauti.

Piknikas įvyks sekmadienį 
rugsėjo 15, Kasmočiaus sode, 
Great Neck, N. Y.

Choras susirinks į pamo
kas rugsėjo 6 d., kad- pasi
ruošti mus visus gražiai pa
linksminti savo dainelėmis. 
Bus ir kitokių įvairumų.

Prašo lietuvių paramos
Amerikinio 

ginti komiteto 
Abner ,Green 
talkos tam, kad 
banketą spalio 
Plaza Hotel, 48 
ton Ave., New

Green norėtų, kad nemažai 
lietuvių tame bankete daly
vautų. Dalyvaudami galėsi
me paremti svarbų to komite
to darbą — sveturgimių teisių 
gynimą.

šis komitetas apgynė šim
tus sveturgimių,. kuriems grė
sė deportacija- ar pilietybės 
atėmimas. Tarp jų randasi ir 
keletas lietuvių, kurie gavo 
komiteto pagalbą gintis.

Kitose šio komiteto ‘ruošia
mose sueigose lietuviai 
prastai pasirodydavo. Tj 
dabar tikimasi skaitlingo 
lyvavimo.

I

Matysime “Katriutės A 
gintarus”

z Sekmadienį, rugsėjo 29, Li
berty Auditorijoje bus suvai
dintas gražus veikalas “Kat
riutės Gintarai“. Šiame veika
le yra daug gražių liaudiškų 
dainų, kurias mūsų vaidylos- 
dainininkai ruošiasi sudainuo
ti.

Vaidylos jau pradėjo mo- 
kyltis pavasarį. Padarė tik 
trumpą pertrauką vasaros 
karščiuose. Dabar vėl moki
nasi. Jie nori geriausia pasi
ruošti.

Tad rugsėjo 29 d. pasižy
mėkite savo kalendoriuje kaip 
svarbią dieną, kurioje visi 
keliai ves Liberty Auditori
jom R.ep.

PASVEIKINO
Antradienio rytą Laisvės . 

raštinėm skambino telefonu 
Benis Balevičius, gyvenantis 
•Pittsburgh o anylinkėj. Jįs tu
rėjo reikalų ‘New Yorke ir ki
tur, tad ta proga nepamiršo 
pasveikinti ir laisviečius, nors 
telefonu. Jis sako, kad jis ir 
jo sesutė Mrs. Margaret Car
ter niekad nepamirš brookly- 
niečių nuoširdumą ir gerumą. 
Jiems liko gilus įspūdis. Ap
gailestavo, kad negalėjo as
meniškai užeiti, pasimatyti, 
bet sako, gal vėl pasitaikys 
proga^ ateityj, ilgesniam lai
kui pasisvečiuoti New Yorke, 
tai būtinai užeis pasikalbėti.

Benis Balovičiiis yra brolis 
velionio komp. Prano Balevi- 
čiaus. ' * ■

Chicagietis J. Bendokaitis 
dar ligoninėje

Geras skaičius brooklynie- 
čių turėjo progą sueiti į pa
žintį su chicagiečiu Juozu 
Bendokaičiu. Jis dalyvavo 
LMS 2-jų dienų 'suvažiavime 
ir festivalyje. Taipgi surinko 
gerą skaičių pasveikinįmų-do- 
vanų nuo brooklyniečių vil
niečiams.

Vilnyje buvo pažymėta, 
kad jis randasi ligoninėje, o 
šiomis dienomis jis rašo 
•brooklynietei Lilijai, kad dar 
vis randasi Illinois Eye and 
Ear Infirmary, 904 W. Adams 
St., Chicago' 7, Ill. Jis 
“gyvena 
kiši, kad gal neužilgo 
leis iš ten. Nesiskundžia ne
sveikata, veikiausia eina ge
ryn, bet, žinote, ligoninėj tai 
ne -kaip namie. Linkiu Juo
zui sustiprėti, grįžti į namus 
ir būti veiklus kaip 1 ir visuo
met įmeno srityje. L.

ten 
apie 23 dienas. Ti

ll pa-

Tarybiniai delegatai atskris j 
JT sesijas su jet-orlaiviais

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Tarybinė delegacija atskris 
į Jungtinių Tautų sesiją, 
kuri prasidės sekantį mė
nesį, reaktyviniais (jet) or
laiviais. Tarybų Sąjunga 
jau gavo leidimą iš Ameri
kos valdžios tiems orlai
viams nusileisti Amerikoje.

Tai' bus pirmi tarybiniai 
reaktyviniai orlaiviai Ame
rikoje.' Tarybinė aviacijos 
linija Aeroflot turi apie 30 
didelių reaktyvinių orlaivių. 
Jokia kita šalis dar nevar
toja jet-orlaivių civilinėje 
aviacijoje.

Liga plinta, yra 60 n a u j ų 
susirginip, bet skiepų dar 

nebus iki rugsėjo 8 d.
\PreZidentas Eisenhoweris 

įskiepytas prieš. Azijos influ- 
enzą, taip vadinamą flu — 
gerai, tuom visi' amerikiečiai 
patenkinti. Washingtone pra
dėta skiepyti visus žmones, 
kurie turi kokius nors širdies 
arba plaučių negalavimus — 
irgi gerai. Bet tas negali pa- 
ienkinti New Yorko' žmonių, 
žmonių didmiestyje, kur dėl 
susispaudimo epidemijos pa
vojus visuomet didesnis. Mat, 
New Yorke skiepų eiliniams 
žmonėms dar vis nėra ir ne
bus iki rugsėjo mėn. aštuntos 
dienos, kuomet bus pristatyta 
200,000 skiepų. Kol k aš skie
pijasi tik daktarai, skaugės ir 
kiti medicinos lauko darbuo
tojai, kad būtų kas gydo ir 
prižiūri ligonius epidemijos

Renkant parašus tiž Flynn
x Elizabeth Gurley 

kaip 
miesto 

žinia 
tarybą iš 24-to

Flynn, 
kandidatuoja į 

distrik-

...

to, kuris, apima žemosios East 
Sides biednuomenės kvarta
lus.“ Ka<? jos kandidatūra bū- 
tų balote, reikia surinkti tam 
tikrą į skaičių parašų peticijo
se. Tam jau1 darbuojasi pa
žangiečiai. Kaip jiems seka
si? ' '

Į tą i klausimą ,ų atsako pa- 
žangietė, matyti senyvo am
žiaus moteris, kuri pasirašo 
“Jeannie with the light-grey 
hair” — Jeannie su šviesiai 
žilais plaukais. Ji rašo “Dai
ly Wiorkeryje” telpančiatne 
laiške: “Vakar aš, ėjau
rinkti parašus po peticijomis 
už Gurley Flynn. Aš pradė
jau jausdama, kad 'turiu at
likti pareigą. Grįžau' entuzi
astiška. Mano meilė žmo
nėms gilesnė, mano noras ko
voti už' socializmą sutvirtin
tas, mano pasitikėjimas Ko
munistų partija atnaujintas.

“Dažnai būdavau praradu
si viltį. Paskiausiu laiku daug 
kas įvyko, kad ‘išbandyt žmo
nių sielas’. Bet aš noriu jums 
pasakyti, kad tik reikia išei
ti parinkti parašus puertori- 
kietiškame; .gete 1 žemojoje 
East Sid ė j į;*’kad sugrįžti skir-

i ■ ' ’ •. ■ • 7. “ '

Kadangi paties New Yor- 
ko miesto aerodramai, La 
Guardią ir Jdlewild, drau-x 
džia reaktyviniams orlai
viams nusileisti, tai tąrybi- 
niai orlaiviai nusileisi kari
niame aerodrome itchell 
Field, Long Island. zTaip su
sitarta, kad tie - orlaiviai 
pirma nusileis Newfoncllan- 
de, Kanadoje, ir ten ameri
kiečiai navigatoriai prisidės 
prie įgulos ir padės tarybi
niams ląkūnams.

Tarybinei delegacijai, 
kuri atvyks. į J. T. sesijas, 
vadovaus užsienio reikalų 
ministras Gromyko.

laiku.
New Yorko sveikatos parei

gūnas daktaras M. Grcenlįer- 
gas sako, kad kol kas apie 
tikrą epidemiją negalima kal
bėti, bet padėtis darosi rimta. 
Per paskutines dienas buvo 
28 nauji susirgimai. 41 flu 
ligonių radosi tarp keleivių,' 
kurte atvyko kariniu trans
portu “General Darby” iš 
ląremieno, Vokietijos. Tai ame
rikiečiai kariai ir jų šeimos 
nariai. Visi nuvežti į laivyno 
ligoninę. ‘ \

Visos šalies plotme šį rude
nį, manoma, bent apie 34 mi
lijonai amerikiečių susirgs in
fluenza. Iš to skaičiaus vieno 
nuošimčio du dešimtadaliai 
mirs — “tik” 68,'O0O žmonių.

>• ’ K*

ia paduoti žmonėm 
ispanų kalboje. Jie 
Jie prašo peticijos

tingas asmuo, geresnis as
muo.

/“Kalbėsiu trumpai. Atrasi
te, kad lengva gauti parašus. 
Tik reikia paduoti žmonėmis 
lapelį 
skaito.
Jakšto. Jie pasirašo. Prispaus
tųjų tarpe žodis “komunis
tas” garbingas. Jų pasitikėji
mas mumis nepalaužiamas. 
Jis labai gilus..

“Siekime -būti Komunistų 
partija, koRios jie, žmonės, 
nori, kad mes būtume: parti
ja už socializmą, partija, ku
ri rodytu kelią į ateitį, kuo- 
^met visų rasių, spalvų ir tikė
jimų} žmonės gyvens ' sutarty
je, kur debatai draugiški ir 
tie, ■ su kuriais nesutinkama, 
nevadinami išdavikais. Tai 
tokios partijos nori žmonės.

“Jeigu norite jaustis, 'kaip 
aš jaučiuos, eikite rinkti pa
rašus už Elizabeth Gurley 
Flynn.”

5--------------- -—

New Yorko spaudoje
“Times” buvo vičnas tų 

Amerikos laikraščių, kurie 
atviriausiai ir nuosekliausiai 
reikalaVo, kad Amerikos laik
raštininkams būtų leista va- 
žiuoti Kinijon. “Times” kam
panija už leidimą, sakoma, 
žymiai prisidėjo prie fakto, 
kad sekretorius Dulles pakei
tė savo nuomonę ir jau davė 
šjokį tokį leidįmą amerikie
čiams vykti. .

Bet, kaip žinia, Kiniją sa
ko, kad ji negali leisti ameri
kiečiams žurhalistams *' atvyk
ti Kinijon, nes Amerika neat
sako tuQm pačiu, nes neįsi
leidžia kinų žurnalistų.,

“Times”, dabar vedamąja- 
me klausia: ką daryti dabar? 
Ir • “Times” pats sa duoda 
atsakymą: Dulles turėtų leis
ti kinams žurnalistafris atvyk
ti Amerikon.

4 pusi. Laisvi (Liberty) KetvirtacL, rugp. (Aug.) 29, 1957 
' i'.’

Teatruose
da-Little Carnegie teatras 

bar rodo britų filmą 
Novel Affair”. Vaidina 
Ralph Richardson ir Margaret 
Leighton. Taipgi rodomas do
kumentinis filmas “George 
Bernard Shaw”, vaizduojan
tis šio britų rašytojo gyveni
mą.

“Daily Worker” kritikas 
sako, fyad- Vakarų Vokietijo
je gamintas filmas “The 
Devil’s General” (“Vc’r.') 
generolas”) yra anti-n^cinis 
kūrinys, geras jš meniško 
taško ir vertas matyme, šis 
filmas rodomas dabar keliuo
se apylinkių teatruose, kurtė 
specializuojasi užsienio filmų 
rodyme.

’ Radio City Music Hail da
bar rodo “The Pajama 
Game” — komediją, kuri 
kaip scenos veikalas ilgai bu
vo vaidinama 
Filme vaidina
Carol Haney ir Eddie 
Jr.

New
John

Yorke.
Raitt,
Foy,

Roxy teatras rodo “The 
Sun Also Rises”. Vaidina 
Tyrone Pawer, Ava Gardner, 
Mel Ferrer, Eddie Albert • Jr 
Errol Flynn.

TELEVIZIJOJE
Sekmadienį, rugsėjo 1, CBS 

televizijos programoje “You 
Are There” bus parodyta, 
kaip 1939 m. rugsėjo, 1 d. 
Hitlerio armijos įsiveržė į 
Lenkiją ir kaip prasidėjo ant
rasis pasaulinis karas..

PIEŠINIAI, PROTINIŲ 
LIGONIŲ PAGALBAI

Keletas žymių • Brooklyno 
artistų sutiko paaukoti savo 
piešinių ir skulptūrų festiva
liui, kuris ruošiamas Brookly
no protinės sveikatos sąjun
gos tam, kad pagelbėti proti
niai sergantiems žmonėms. 
Festivalis prasidės lapkričio

16 policistų pašaukti teisman 
dėl kyšių ėmimo

Trys kapitonai, , šeš| ser
žantai ir septyni patrolmenaį 
ketvirtadienį pašaukti teis
man dėl kyšių nuo kontrak- 
torių ėmimo, 
t . —-—m -.

13 žmonių nubausti už 
muštynes gatvėje

Magistratas Chapman nu
baudė 13 žmonių pasimokčti 
po $5 pabaudos už tai, kad 
jie gatvėje mušfvnes sukėlė.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

MALE and FEMALE

*

• FOUNTAIN CLERKS

To replace summer employees 
returhipg to school

Day or evening* hours 
Full or part time

Meals, uniforms furnished. Tips.
HOWARb JOHNSON’S

Massachusetts Turnpike, West Side, 
Farmingham, Mass.,’ direct access 

to store from Turnpike.
f (166-173)

REAL ESTATE

Cypress Hills. Blessed Sacrament 
Parapija. 2 šeimų medinis namas 
su gontais. Salionas ir basementas. 
6 tušti kambariai. Gesa'is, karštas 
vanduo. Gera proga. Parduodąme 
su nuostoliu už $13.500. E. J. Wurm, 
564 Ridgewood Ave., Brooklyn, 
N. Y. AP. .7-8452. (168-170)

For Rent

Mamaroneck, N. Y.—Išnuomavi
mui apie 2,600 sq. ft», 131 Sheldrake 
PI. Dabar užimta automobilių tair 
symo biznio. Taipgi galima, naudo
ti lotą šalia. Rerida už abu tiktai 
$150. Šalia R. R. Stoties. Skambin
kite savininkui TE, 4-0776, tarpe 8 
ir 10 v. ryto, ar vakarais. Ne sek
madieniais. . (165-171)

HELP WANTED MALE

Reikalingas 
Superintendent

65 šeimų namas. Keltuvas. Apart- 
mentas, priskaitant algą. Kreipkitės; 
' 30-98 Crecent St.

L. L City.
(168-174)

KITCHEN
UTILITY WORKERS 

also
dish Washers

Work days or nights. Steady job, 
jopd conditions

HOWARD JOHNSON’S
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Farmingham, Mass.
Direct access to store from 

the Turnpike

(166-173)

t

INDŲ RŪMO OPERATORIAI ? 
PILNAM—DALEI LAIKO 

DIENOM—VAKARAIS
V 

Valgis—Uniformos—Pašalpo

HOWARD JOHNSON’S

Massachusetts Turnpike. West Side, 

Framingham, Mass, 
įėjimas nuo Turnpike tiesiai J 

krautuvę.

(166-172)

HELP WANTED—FEMALE.

STALŲ PATARNAUTOJOS
Pavadavimui vasaros darbininkų 

grįžtančių į mokyklą.
Gausūs tipai (arbat-pinigiai)

Pilnam arba daliai laiko į • 
Dienom arba Vakarais

Uniformos ir kitos pąšalpos 
teikiamos.

HOWARD JOHNSON'S
Massachusetts Turnpike, West Side,- 

Eramingham, Mass.

Įėjimas nuo Turnpike tiesiai į 
krautuvę.

(166-172)

, HOSTESS
Day—Full Time 

HOSTESS .
Nights—Part Time

Experienced in busy dining room, 
11 A.M.—8 P.M. & 5 P.M. to mid
night — Hostess dresses — meals 
furnished—plus other benefits— i

HOWARD JOHNSON'S
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Framingham, Mass. , .
Access to store from Turnpike

< 5 (166-172)

BUSINESS OPPORTUNITIES S

Kepykla. Richmond Hill, L. I. 
Privatiškas savininkas, atsistato. 
Gerai įsteigtas biznis. Galite imti be 
ar su kampiniu namu. Daro $55.- 
000 iki $60,000 į metus. Puiki proga 
porai, šeimai ar bile kam. Prieina
mai. Auksinė proga. VI.8-1001.

(168-174)

ATIDAI 
SCRAP IRON IR 
METAL VYRAMS

turiu gerą biznį pardavimui,Aš
tai viso amžiaus proga, del viso am
žiaus progos šaukite: GE. 1-2011 
dienom, RO. 6-5427 vakarais.

(166-172)

Woodturning Shop Equipment for 
sale, including machinery. Can be 
bought whole or individually. Fine* 
equipment at a low price, owner 
retiring; project going up. Take 
advantage. MU. 6-1886, N. Y. C.jf* 

(163-169)
i---------------------

BOATS

NAUJAS 1957—18 PfiDŲ SHOUP 
BOAT, su viršum, užlaidos Šonams 
ir užpakaliui. Nustatyta kaina 
$1,400. Dėl vėlumo sezono parduoda 
už $995 su viskuom. Daugeliui metų 
malonumas. Cuilla's Motor Services, 
Tarrytown Rd., Whitę Plains, N. Y. 
Tel. WH. 6-2992. - , \

(166-172)

’ MISC. ADS

PARSIDUODA Atlas 10 inch F. Ser
vice Lathe. Pirktas naujas, baudotai*, 
tiktai 5 ar 6 kartus. Taipgi keletas 
foot presų A-l sąlygose. Privatini^ 
verslininkas parduoda labai prieina-T - 
mai. Saukite LO. 3-2350, N. Y. C. k <

(166-168)

TRUCKS

!

Chevrolet 1946. Aliejinis trokas, 
900 galionų, su meter, elektrinis 
ratas. 125 pėdų vamzdis. Viskas 
tvarkoj, tinkamą kainą priimsime. 
Pademonstruosime. IVanhoe 6-2800.

WC 22-26, from $900 to $2000. Al 
in A-l condition, will demonstrat 
to prospective buyers.' These a 
outstanding buys. Convince yo 
self. Underhill 3-4624. Bronx, N.

.OWRETOX




