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KRISLAI
Ir nebus, kol nebus...
Žodžiai, ištarti prieš 

trisdešimt metų.
Gerai, bet ko laukiama?
Klaidingu keliu.
Žmonių valia.

Rašo A. Bimba

Dabar jau visiems aišku, 
kas kliudo nusiginklavimo su
sitarimui. Ir, aišku, nebus su
sitarimo, kol nebus prašalin
ta toji kliūtis.

Nusiginklavimo sus įtari
mui trukdo Amerikos karines 
bazės, išbarstytos po visus 
kontinentus.
\ Jos aprūpintos vėliausiais 
naikinimo pabūklais. Jose su
krautos beveik visos šios ša

lies ginkluotosios jėgos.
Iš bile kurios tų bazių gali 

būti padarytas užpuolimas 
ant bile kurios šalies.

Pasakos, kad jos niekam 
jokio pavoja'us nesudaro, nie
ko nereiškia ir nieko neįti
kins.

Kaip šiandien atsimenu 
1927 metus. Atsimenu tų me
tu rugpiūčio 22 d. Tai buvo 
didžiausios begėdystės diena. 
Tai buvo/diena, kuomet elekt
ros kėųėje buvo sudeginti 
Sacco ir Vanzetti. --------
j Nuo to laiko jau prabėgo 
trisdešimt metų. Kaip greitai 
laikas bėga!

Vanzetti rašė:
“Šiuos žodžius visuomet 

atsiminkite. Mes nesame kri- 
minalistai... .Jie nuteisė mus 
rufrėmuotais kaltinimais. Ir 
jeigu mes būsime, po septy- 
nerių metų keturių mėnesių 
ir septyniolikos dienų neap 
sakomų kančių ir skriaudų, 
nužudyti, tai tik todėl, kad 

'mes esame biedni ir kovojo
me prieš išnaudojimą ir prie
spaudą žmogaus per žmogų.”

O Sacco teisme tiesiai tei
sėjui Į akis pasakė:

“Aš žinau, kad jūsų nuo
sprendis bus tarpe dviejų 
klasių... Mes Šviečiame žmo- 

xnes knygomis, literatūra. Jūs 
persekiojate žmones, skriau
džiate ir žudote juos... Štai 
kodėl aš šiandien randuosi šia
me teisme, randuosi todėl, 
kad priklausau prispaustųjų 
klasei. .Ir jūs esate tuoju pri
spaudėju.”

Automobilistų unijos pre
zidentas Reutheris yra smar
kus vyras. Teisingai jis sako, 
kad unijos pačios apsivalys 
nuo raketierių ir gengsterių.

Pažadas labai geras. Bet 
ko laukiama? Kodėl laukia 
ma, kad kongresiniai komite
tai tūps raketierius parodytų ?

Dar nesigirdi, kad nors vie
nas raketierius būtų buvęs iš
mestas iš tos pačios automo
bilistų unijos.

Juo greičiau unijos susi
pras apsivalyti, tuo sveikiau 
bus visam darbininkų judėji
mui.

Tinime pranešimų, kad į 
vandenį tapo nuleistas jau 
ketvirtas submarinas, atomi
ne energija operuojamas.

Bet kodėl nesigirdėti, kad 
toji energija būtų pakinkyta 
į naudingus, produktyviškus

Sirijos valdžia skelbia

Chruščiovas ir Bulganinas 
šiais metais vyks Sirijon

Demokratų vadai mano —

Demokratų laimėjimas 1958 
metais pilnai užtikrintas

Damaskas. — Užsienio 
reikalų ministerija-paskel
bė, kad Chruščiovas ir Bul
ganinas dar šiais metais at
vyks apsilankyti Sirijoj. Jų 
vizito data dar nenustatyta, 
bet yra tikra, kad jie at
vyks šiais metais.

Chruščiovas ir Bulgani
nas priėmė kvietimų nekuris 
laikas atgal, kuomet Siri
jos apgynos reikalų minis
tras Chaled El-Azm apsi
lankė Maskvoje.

Tuo tarpu Sirijos ekono
miniai ekspertai išvyko 
Maskvon, kur bus susitarta 
smulkmeniškiau apie taryb- 
nę paskolų. Tarybų Sąjun- 
ga žada duoti Sirijai $140,-

Hendersonas Libane, vis bando 
sudaryti sąjungą prieš Siriją

Beirutas. — Praeitų sa
vaitę Amerikos specialus 
atstovas Artimuose Rytuo
se Jjoy Henderson lankėsi 
Turkijoje, kur konferavo 

■'su šalies prezidentu ir su 
Jordano bei Irako karaliais, 
kurie ten buvo atvykę. %

Dabar Hendersonas ran
dasi čia, Beirute, Libano 
sostinėje. Jis jau konferavo 
su Libano prezidentu Cha- 
mounu, su Irako veikiančiu 
užsienio reikalų ministru 
Ali Muntazu ir su Jordano 
karališko kabineto šefu 
Talhouni. Į Beirutu taipgi 
planuoja atvykti Saudi-A- 
rabijos specialus atstovas, 
bet kol kas Hendersonas ta
rėsi su ambasadoriumi Kou- 
haimy.

Kaip Turkijoje, taip Li
bane, Hendersonas tariasi 
su Artimųjų Rytų valsty
bių galvomis ir ministrais 
vienu tikslu: jis stengiasi 
/________________________
tavorinius laivus, arba fabri
kuose mašinos ratui sukti?

A
Eikvojami pinigai, eikvoja

ma energija, eikvojamas lai
kas vis tik gerinimui ir tobu
linimui masinio žmonių nai
kinimo priemonių.

Viskas rodo, kad Kongre
sas priims ir prezidentas pasi
rašys šiokį tokį civilinių teisių 
bilių. Net ir pietinių valstijų 
rasistai pabijojo žmonių va
lios ir nebestojo bilių filibus- 
teriuoti.

Kitas žmonių valios apsi
reiškimas pasirodė Wisconsi- 
no valstijoje, — toje “užkeik
toje” valstijoje, kurioje taip 
ilgai viešpatavo McCarthy 
klika, žmonės pasakė: nepa
tinka mums republikonų ir 
vyriausybės vedamoji politi
ka. Taip pasakę, jie mirusio 
McCarthy vietai išrinko de
mokratą.-

Labai išsigando ^republiko- 
nai. Pats prezidentas Eisen- 
howeris pripažino, kad Wis- 
consine “mes gavome kailin.”

000,000 paskolų.
Paskola bus sunaudota 

Sirijoje geležinkeliams ties
ti, naujam naftos apdirbimo 
fabrikui statyti, užtvankai 
pastatyti Efrato upėje, e- 
lektros stotims ir t.t.

Tuo tarpu generol. Bizri 
naujasis Sirijos kariuome
nės vadas, per spaudos in
terviu paneigė teigimus, 
kad jis yra komunistas. Jis 
sal^ė, kad komunistais Va
karai vadina visus Sirijos 
politikus ir karininkus, ku
rie patriotiniai stoja už sa
vo krašto nepriklausomybę.. 
“Jeigu tai yra būti komu
nistu, tada aš esu komunis
tas”, sakė generolas.

sudaryti sųjungų prieš Si
rijų, stengiasi izoliuoti ta 
kraštų, kuriame dabar vieš
patauja griežtai neutralis- 
tinė, nacionalistinė valdžia.

Hendersonas stengiasi 
pritraukti prie tos sąjun
gos. visus Artimųjų Rytų 
kraštus, įskaitant visus a- 
rabiškus, išskiriant Egiptą. 
Mat, apie Egiptu gerai ži
noma, kad Nasserio valdžia 
simpatizuoja Sirijai, tai 
Hendersonas neturi vilties 
pritraukti Egiptu savo pu
sėn.

Havana. — Kuba vėl įsi
leidžia laikraštininkus iš 
užsienio.

Beck nemokėjo 
valdžiai taksų
Washingtonas. 1—• Fede

ralinė prisaikdintų teisėjų 
taryba (džiūrė) apkaltino 
Tymsterių unijos preziden
tų Dave Beck mokesčiu ne
mokėjime valdžiai. Kartu 
su juom apkaltinti jo sūnus 
Dave Beck Jr ir keli kiti 
asmenys, kurie jam padė
jo. Justicijos departmentas 
apskaičiavo, kad per 1951, 
1952 ir 1953 metus Beck iš
sisuko iš $184,000 mokėji
mo.

Praeitų Z gegužės mėnesį 
tie patys prisaikdinti tei
sėjai apkaltino Beckų, kad 
jis 1950 metais nedamokė- 
jo $56,000. Kitaip sakant, jis 
dabar iš viso kaltinamas 
nemokė į ime $240,000.

Beckui gresia, sakoma, 
penkeri metai kalėjime ir 
$10,000 pabauda už kiekvie
na apkaltinimo ' punktų, o 
jų prieš jį yra net devyni.

Deli. — Pražos (Socialis
tų) partijos vadas Narai- 
nas pasitraukė iš partijos.’ 
Jis skaitomas įtakingiausiu 
asmeniu Indijos^žmonėse po 
Nehru.

Premjeras Šehu sako:
Albanai pageidauja 
atsteigt santykius

Tirana, Albanija. •— Alba
nijos premjeras Mehmet 
Šehu davė. interviu New 
Yorko “Times” korespon
dentui Harrison Salisbury. 
Salisbury prieš interviu ko
kių savaitę važinėjo po Al- 
banijų. Tai pirmas Ameri
kos korespondento apsi
lankymas Albanijoje dešim
ties metų bėgyje.

Premjeras Šehu sakė, kad 
Albanija norėtų atsteigti 
diplomatinius santykius su 
Amerika. Albanija pagei
dauja turėti draugiškus ry
šius su Amerika, sakė jis, 
bet Dulleso imperialistinė 
politika stoja kelyje.

Albanija nėra Tarybų Sų- 
jungos satelitas, sakė Šehu. 
Jis pabrėžė, kad Albanijoje

Vėliausios
Pasaulio naujienos
Washingtonas. —William 

Proxmire jau prisaikdintas 
ir užėmė'savo vietų Senate 
— liberalinis demokratas 
vietoje mirusio McCarthy.

San Francisco. — Du 
mokslininkai, kurie * dar
buojasi laivyno laboratori
jose, J. D. Teresi ir C. L 
Newcombe, pareiškė, < kad 
vandeniliniai bandymai pri
vestų Amerikos žmonių, 
sveikatų prie kritiškos pa
dėties 1970 metais, jeigu tie 
bandymai nebus sulaikyti.

r

Londonas. — “Times”, į- 
takingiausias Britanijos 
laikraštis, kritikuoja sekre
torių Dullesų už aprubežia- 
vimus Amerikos laikraš
tininkams, kurie vyktų Ki
ni j on.

Washingtonas. — Sveika
tos tarnyba sako, kad iš
leista dar 562,610' skiepų 
prieš influenzų. Iš viso iš
leista 1,149,610 skiepų. Iki 
'metų pabaigos, sako svei
katos pareigūnai, bus iš
leista virš 80 milijonų 
skiepų, pakankamai vi-

Vokiečiai patys nuteisė 
gestapininką R. Ovtmanna

Frankfurtas. — Vakarų 
Vokietijos teismas nuteisė 
buvusį geštapininkų K. Ort- 
mannų, kuris Sachsehau- 
seno koncentracijos stovyk
loje kankino kalinius. Ort- 
mannas tik neseniai tapo 
atidengtas, nes jis gyveno 
po pakeista pavarde.

Vokiškas teismas, betgL 
jam davė lengva bausmę-^ 
tik dvejus metus kalėjime.

Deli. — ^Dideli potvyniai 
siaučia Alžyre.

Kalbink užsirašyti Laisvę tuos, kurlie jos dar neskaito.

nėra Tarybų Sųjungos ka
rinių. pajėgų. Jis sakė, kad 
Albanija giliai dėkinga Ta
rybų Sųjungai už pagalbų, 
kurių ji duoda Albianijai be 
savanaudiškų sumetimų. 
Albanija nepriimtų pagal
bos iš Amerikos dabartinė
mis sųlygomis, sakė Šehu, 
nes, ant kiek jis gali nušta- 
tyti, Amerika duoda pagal
bos bandydama dominuoti 
politiniai ir ekonominiai ki
tas šalis.

Klaustas, ar Albanija įsi
leistų kitus Amerikos kores- 
.pondentus, Šehu sakė, kad 
taip, bet Albanija taipgi 
reikalautų, kad jos kores
pondentai būtų įleidžiami 
Amerikon.

siems, kurie norėtų skiepy
tis, bet tuo laiku epidemi
ja jau gali būti pačiame 
karštyje, o gal net jau pa
dariusi savo žalų ir praė
jusi.

Washingtonas. — Diksi- 
kratiniai senatoriai iš pie
tinių valstijų pripažino, kad 
šiuo kartu jie negali tikėtis 
filibusteriu (begalinėmis 
diskusijomis ir kalbomis) 
neprileisti balsavimo apie 
civilinių teisių įstatymų. Jie 
negalėtų tęsti filibuster} 
iki 1958 metų sausio antros 
dienos, kuomet baigiasi 
Senato terminas.

Londonas. — Tarybinis 
delegatas Zorinas nusigink
lavimo derybose pasiūlė 
Vakarams, kad jie atsisa
kytų visokių sųlygų, ku
rias prikergia prie bran
duolinių ginklų draudimo 
dvejiems metams, kad jie 
“sutiktų Sovietus pusiau- 
kelyje”.ir kad pagaliau bū
tų susitarta sulaikyti ato
minius ir vandenilinius ban
dymus.

Nikita Chrušč:ov vadino
Georgį Malenkovų draugu
Londonas. — Nors Chruš

čiovas griežtai kritikavo 
Malenkovų staipsniuose, ku
rie tilpo žurnale “Komu- 
nisl”, nors jis ji vadino Be- 
rijos įnagiu, čia manoma, 
kad negali būti kalbos apie 
M'alenkovo traukimų atsa
komybėn. Nurodoma, kad 
tuose /straipsniuose Chruš
čiovas pakartotinai vadino 
Malenkovų draugu—“Drau
gas Malenkovas buvo Beri- 
jos jranku”, “Draugas Ma-' 
lenkovas . pritarė Stalino 
klaidoms” ir t. t.

Washingtonas. —- Demo
kratų partijos vadovybė y- 
ra didžiai patenkinta Wis- 
consino senatinių rinkimų 
rezultatais ir dabar yra pil
na vilties, kad Ii958 metais 
demokratai sustiprins savo 
jėgas Kongrese, o 1960 me
tais laimės prezidentinius 
rinkimus.

Republikonai pripažįsta, 
kad jiems suduotas smūgis. 
Prezidentas Eisenhoweris 
sakė, kdd “mus nemenkai 
supliekė”.

Pilni rinkimų rezultatai 
ročĮo, kad demokratas Prox
mire gavo 56 su puse nuo
šimčio visų balsų, 122,000

Kinija nori deportuoti jaūimolį, 
kuris nenori įteikti jo pasporlo
Pekinas. — Kinijos val

džia įspėjo amerikietį jau
nuolį Shelby Tucker Jr., 
kad jis turės apleisti šalį, 
jeigu neįteiks savo paspor- 
to. Tucker atvyko su kitais 
amerikiečiais, kurie daly
vavo festivalyje Maskvoje. 
Kaip tai reikalauja Kinijos 
įstatymai, visi amerikie
čiai įteikė Kinijos pareigū
nams pasportus registravi
mui.

Bet Tuckeris teigia, kad 
kadangi Amerika nepalaiko 
santykių su Kinija, jis ne
nori duoti savo pasporto. 
“Aš verčiau laužysiu Kini
jos įstatymus, negu Ameri
kos”, sakė jis. ✓

Jam buvo atsakyta, kad 
jis gali laikytis bet kokio

Vengrijos komunistu laikraštis 
spausdina Jungt. Tautą raportą

Budapeštas. — Vengrijos 
Socialistų Darbininkų (ko
munistų) partijos organas 
“Nepszabadsag” pradėjo 
perspausdinti Jungtinių 
Tautų' komisijos raportų 
apie įvykius Vengrijoje. 
Kaip žinia, tų raportų suda
rė vakarietiška Jungtinių 
Tautų komisija ir to rapor
to esmė yra, kad Tarybų 
Sąjunga žiauriu;būdu už
gniaužė liaudiškų sukilimų 
Vengrijoje.

Vakarai visų laikų sakė, 
kad Vengrija to raporto bi
jo, nes nenori, kad žmonės 
sužinotų, kų pašaulis gal
voja apie įvykius Vengrijo
je.

Dabar svarbiausias Ven
grijos laikraštis pradėjo ra
portų perspausdinti. Buda
pešto radijas sako, kad ra
portas perspausdinamas 
Vengrijoje, kad parodyti, 
jog nėra pamato jo melų 
bijoti. Raportas taip iškrai
po įvykių eisenų, kad kiek
vienas Vengrijos gyvento
jas jį skaitydamas supras, 

daugiau, negu republikonas 
Kohler. Iš viso balsavo 772,- 
000 žmonių. Ultra reakcinis 
republikonas Boyle, kuris 
skelbėsi esųs McCarthy’o i- 
dėjų nešėju, gavo tik apie 
20,000 balsu.

Proxmire laimėjo su di
džiulėmis daugumomis in
dustrinėse srityse, kur uni
jos remia demokratus. To 
buvo laukta. Bet jis netikė
tai laimėjo ir daugumoje 
farmų sričių. Jis laimėjo 56 
Wisconsino apskrityse iš 71.

Proxmire yra tik 41 metų 
amžiaus vyras ir jis bus vie
nas jauniausių senatorių.

nusistatymo, bet jeigu jis 
nenori klausyti Kinijos įsta
tymų, jis turės apleisti šalį.

Tucker, sako kiti delega
tai, yra kraštutiniai deši- 
niai nusistatęs. Jis skelbia, 
kad vyko Maskvon ir Kini- 
jon tik tam, kad “parodyti, 
jog ne visi amerikiečiai de
legatai yra kairūs”.

Tuo tarpu Pekinan at
skrido J. Rosenas, jaunas 
amerikietis studentas, ku
ris buvo ilgėliau pasilikęs 
Tarybų Sųjungoje. Jis 
skaitomas aktyviausiu na
riu delegacijoje. Tucker sa
ko, kad Rosen yra komu
nistas, bet Rosen visos de
legacijos vardu pra^ė Kini
jos valdžios, kad Tuckeris 
nebūtų deportuojamas.

jog tai tik melai. Budapešto 
radijas sakęs, kad melų ge
riau demaskuoti jį iškeliant 
aikštėn, negu šalinantis nuo 
jo.

Budapeštas. — Vengrija 
sako, kad prieš tai, kaip 
Jungtinės Tautos išleido 
savo raportų apie Vengri- 
jų, raporto tekstas tapo at
siųstas į Amerikos amba
sadų Budatpešte, kur kar
dinolas Mndszenty padarė 
visokius pataisymus pagal 
savo nuožiūrų. Mindszeų- 
ty, kaip žinia, dar vis gy
vena Amerikos ambasadoje, 
kuri jį priglaudė po praei
tų metų įvykių.

Rio de Janeiro. — 104 
Brazilijos parlamento de
putatai prašo pakeisti ša
lies kohstitucijų ta prasme, 
kad balsavimo teisės būtų 
suteiktos ir beraščiams. Da
bar tik raštingieji žmonės 
gali balsuoji Brazilijoje. 
Brazilija turi apie 60,000,- 
000 gyventojų. Tik 30 proc. 
jų yra raštingi.
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PO RINKIMŲ WISCONSINE
SENATORIAUS RINKIMAI Wisconsino valstijoje, 

įvykę; rugpjūčio 27 (k parodė tos valstijos balsuotojų "pa
sisukimą į kairesniąją pusę.

Bėgyje pastarųjų 25 metų toje valstijoje į jokią žy- 
friesnę vietą nebuvo išrinktas demokratų partijos narys: 
vyravo republikonai — republikonai senatoriai, republi- 
konai gubernatoriai. Praėjusio antradienio rinkimai ta
čiau parode ką kitą: senatorium buvo išrinktas William 
Proxmire, demokratų partijos veikėjas — jis išrinktas 
senatorium.

Šie rinkimai, beje, uždavė smūgį makartizmui. Atsi
minkime, kad šitie rinkimai buvo pravesti tam, kad 
būtų užpildyta Senate vietą, kurią mirdamas paliko Joe 
McCarthy, tasai žiaurus, šlykštus reakcionierius. Re
publikonai statė savo' kandidatu, kaip jie sako, liberalą 
Kohlerį, buvusį valstijos gubernatorių (net tris termi
nus) .

Tačiau rinkėjai dauguma balsų išrinko demokratų 
partijos kandidatą. Joe McCarthy taip jau buvo žmo
nėms įsiėdęs, savo fašistine politika, kad jie dabar atsi
sakė išrinkti net ir geresnį Kohlerį, kuris priklauso tai 
partijai, kuriai priklausė McCarthy. v

Išrinktasis naujas senatorius sako, kad balsuotojai, 
balsuodami už jį, “pareiškė protestą prieš Eisenhowerio 
valdžią”, pareiškė protestą prieš Eisenhowerio politi
ką ypatingai farmerių klausiniu. Galimas daiktas, kad 
buvo ir taip.

Proxmire yra išrinktas iš tikrųjų tik biskelį daugiau 
kaip metams laiko. Sekamais metais bus nauji senato
riaus rinkimai: jei Proxmire laikysis gerai, dirbs ščyrąi, 
nesusidės su reakcionieriais, tai jis bus 1958 metais iš
rinktas, jei ne — nebus.

Proxmire išrinkimas senatorium sutvirtins ^emo- 
kratų frakciją Senate. Deja, Senate yra tokių demo
kratų senatorių, kurie visais požvilgiais nėra geresni už 
buvusį McCarthy; jie ; 
riai.

“Kon-Tikis” —taip buvo 
pavadintas nedidelis balzos 
medžio plaustas, kuriuo šeši 
mokslininkai, vadovauja
mi nor uegių archeologo ir et
nografo Toro IJejerdallo, 
1947 metais niu^lauke Ra
miuoju vandenynu iš iKalja- 
o (Perų) iki nedideles Poli
nezijos mielės — Rarojos. 
Hejerdalas ir jo bendrąkę- 
leiviai nuplaukė “Kon-Ti- 
kiu” ('jis taip buvo pavadin
tas Iiegenidarimių polinezie- 
čių protėvio garbei) 4,300 
jūrinių mylių — apie 8 
tūkstančius kilometrų. Eks
pedicija buvo sumanyta ir 
atlikta Hejerdialo iškeltai 
mokslinei teorijai įrodyti. 
Tęs teorijos esmę sudaro 
tai, kad Polonezijos salos 
buvo apgyventos ne iš vak., 
o. iš rytų — jose apsigyveno 
Pietų Amerikos išeiviai. 
Eiętų Amerikos gyventoji ai 
senovėje mokėjo plaukioti 
tiktai plaustais. Kaip tik to
dėl ekspedicija taip pat 
plauke plaustu. “Kon-Ti- 
kiu” atlikta kelionė buvo 
vienas iš drąsiausių ir įžy
miausių mūsų laikų moks
linių žygių.

“Non-Tikio” ekspedicija 
buvo sumanyta Pietų Ame
rikos pakrantės indėnų 
plaukiojimui pakartoti. Ta
čiau atsirado daug norinčių 
pamėgdžioti ir pačią ekspe
dicijos kelionę. Per aštuone
rius metus, praėjusius nuo 
1947 metų, jos pavyzdžiu 
pasekė ištisos šešios ekspe-
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TAI KOKIA GI IŠEITIS?
VALSTYBĖS SEKRETORIUS Dulles pasirodė daug 

išmitingesnis už kai kuriuos kitus valdžios pareigūnus 
ir politikus. Mr. Dulles pripažįsta, jog Tasso komuni
katas, skelbiąs, kad Tarybų Sąjungos mokslas išrado (ir 
išbandė) priemones, kuriomis galima būtų pasiųsti ra
ketinę bombą už keleto tūkstančių mylių^ yra teisin
gu

Taip, reikia tai nrapažinti, ir gerai daro mūsų val
džios viršūnės, pripažindamos, jog yra taip, o ne kitaip. 
Pripažinus tai, reikia ieškoti išeities — išeities tokios, 
kad raketinė bomba niekad nebūtų naudojama. Ręikia 

* * pripažinti tai, kad raketinė bomba, — priemonės jai pa
leisti į taikinį kur nors už keturių ar penkių tūkstančių 
mylių, — yra patsai tobuliausias įrankis civilizacijai su
naikinti. Reikia pripažinti tai, kad Tarybų Sąjungos 
mokslininkai šiuo atžvilgiu pasirodė pranašesni už bet 
kurios kitos šalies mokslininkus, įskaitant ir mūsų A- 
merikos.

MUS SUĮDOMINO tuo klausimu editorialas, tilpęs 
New York Timese už rugpjūčio 28 dieną.

Šis plutokratiįos laikraštis, sutikdamas su Mr. Dul-
i-

Sis plutoKratiios laikraštis, sutiKaamas su ivir. uu 
leso nuomone4 (kaa Tarybų Sąjunga turi tai, ko Amer 
kabei kita kuri šalis neturi), sako: “Mes neturime už
merkti savo akis prieš tą (Tarybų Sąjungos) pasieki
mą. ..” Laikraštis nurodo, jog tarybinis mokslas surado 
visas priemones, kaip raketinę bombą paleisti kur nors 
toli ant svarbios strateginės priešo bazės.

“Pačioje mūsų šalyje”, sako toliau laikraštis, “ta
rybinis atidengimas privalo priversti mus. rimtai per- 
nagrinėti mūsų praeities idėjas ir nusistatymus. Pasi
tenkinti iliuzija, kuriai, daugeliu buvo, linkę tikėti, kad 
mes, — einant dievišku įstatymu ar jam panašiu, — vi
suomet turime būti techniniai pažangiausia šalis kįek- 

• vienoje srityje, dabar yra sunaikinta. . . .”
’ * Times mano, jog dabar Tarybų Sąjunga savo šį to
buliausią ginklą bandys išnaudoti psichologiškai prieš 
kitas tautas, ypatingai prieš tas valstybes, kuriose A- 
merika turi savo militarinęs bazes. Todėl amerikiečiai, 
sako laikraštis, taipgi neturį snausti, o turį skelbti, kad 

< ir mes einame j prie to paties išradimo, kokį turi tary
binės tautos; mes privalome liautis miegoję ir imtis dar
bo, Times siūlo, kad Kongresas skirtų daugiau pinigų 
tokiems išradimams pasiekti, kokius pasiekė tarybinis 

t Išnoksiąs.
Laikraštis primena dar vieną svarbų dalyką, su ku

riuo. mes pilnai sutinkame. Jis sako:
” “Pagrindinė problemą liekasi tą: pasiekti susiprati

mą įr harmoniją tarp visų taptų ir tarp visų žmonių...”
’ z Vadinasi, Times siūlo koegzistenciją ir su tuo kiek

vienas taikos šalininkas turi sutikti. Be susipratimo, be

dviejų kitų amerikiečių 
studentų, taip pat pajutusių 
būtiną reikalą pailsėti nuo 
studijų, ir dviejų bičiulių 
francūzų, Liuisas, links
mai nusiteikęs, nuvyko į 
Marselį ir pradėjo statyti 
plaustą.

Apie balzos medį nė kal
bos negalėjo būti. Jaunuo
liai neturėjo ir kitos miško 
medžiagos, * kuri galėtų 
bent kiek būti lyginama su 
balza lengvumo atžvilgiu. 
Tuo tarpu Liuisas ir jo 
draugai visai pagrįstai bu
vo tos nuomonės, kad plaus
tas privalo turėti labai ma
žą lyginamąjį svorį, nes tik
tai tuo atveju jis galėtų pa
kelti didelį krovinį. Paga
liau jie rado puikų, kaip 
jiems atrodė, problemos 
sprendimą. Buvo gautas 
tam tikras skaičius tuščių 
benzino statinių. Jaunuoliai 
pripildė jas stalo teniso ka
muoliukų ir sukalė medi
nius rėmus, kurie laikė sta
tines, sukabintas kartu.

Pačiu paskutiniu momen
tu atsirado kažkokia pran
cūzė, kuri pasisiūlė virti 
jiems maistą, o kadangi 
Liuisas ir jo kompanija ren
gėsi maitintis tiktai žuvimi 
ir buvo tos nuomonės, kad, 
esant tokiai padėčiai, ne 
pro ,šalį turėti sumanią vi
rėją, sugebančią įvairinti 
patiekalus, prancūzė buvo 
tuojau pat pasamdyta. Ta
čiau vos tik laivas išplaukė, 
virėja susirgo jūros liga. 
Labai greit ir kiti ekspedi
cijos nariai pajuto keistus 
traukulius paširdžiuose ir 
buvo priversti prigulti, 
nors plaustas dar nebuvo 
spėjęs išplaukti iš uosto. 

. Bet blogiausia staigmena 
jų laukė priešakyje, kai jie 
išplaukė iš* už paskutinio 
molo. Siekdami, kad plaus
tas būtų kiek galint leng
vesnis, Liuisas ir jo draugai 
persistengė — nors bangos 
buvo visai nedidelės, plaus
tas šokinėjo ant jų visai 
kaip celiulioidinis kamuo
liukas. O kai plaustas kitą 
dieną dar neteko stiebo ir 
vos neapvirto, įgula kapitu
liavo ir persikraustė į vieną 
iš daugelio katerių, kurių 
smalsūs savininkai visą lai
ką zujo aplink ir plaustą, 
norėdami pamatyti, kuo 
bagsis nuotykis. Vilkikas, 
kuris atsargumo dėlei sto
vėjo paruoštas uoste, tuo
jau pat išplaukė plausto at
vilkti. Dėkodamas, likimui 
už tai, kad viskas pasibai
gė laimingai, Lįuisas dosnia 
ranka išdalino kamuoliu
kus Marselio vaikams.

Praėjus metams po td, 
kai Liuisas su savo d,rau- 

kamuoliukas

ir sunkesni už balzą, ir jau 
po savaitės perdilo lynai. 
Plaustas subyrėjo į sudėti
nes dalis, ir įgulos nariai 
nuplaukė į įvairias puses, 
kiekvienas savo rąstu. Lai
mingo atsitiktinumo dėka 
juos greit išgelbėjo netyčia 
atsidūrusi tuose vandenyse 
žvejų škūna. Beje, panašu, 
kad jie bet kuriomis aplin
kybėmis būtų baigę kelionę 
kiekvienas savo rąstu: 
sprendžiant iš trumpos ži
nutės, vienintelio mano tu
rimo pasakojimo apie šį 
nuotykį, jie labai blogai su
gyveno.

Nepaisant kiek kitoniškų 
tikslų ir sąlygų, galima pri- 
skaityti prie “Kon-Tikio” 
pasekėjų ir prancūzo Bom- 
baro ekspedicįją; beje, jis 
ir pats ne kartą yra nuro
dęs, kad jį įkvėpė Hejerda- 
lo pavyzdys. Savo narsia 
kelione per Atlanto vande
nyną Bombaras norėjo įro
dyti ne daug, ne mažai: kad 
žmogus, atsidūręs vienas 
vandenyne, neturėdamas 
nei maisto, nei vandens, vis 
dėlto gali išlikti gyvas ir 
nemirti badu ir troškuliu. 
Kaipgi? Ogi paprastai — 
misti tuo, ko yra jūroje. 
Daug kas, tikriausiai, pa
skubės pateikti įtikinamą 
kontr-argumentą, kad, gir
di, viduryje vandenyno ne
pasitaiko žuvies ir kaip ga
lima gerti sūrų vandenį 
juk nuė jo žmonės miršta! 
Bombarui teko be galo 
klausytis tokios rūšies prie
štaravimų, kol jis ruošėsi 
pląukiojimui, ir geriausias 
atsakymas yra, 
tas faktas, kad jis 
nę laimingai baigė.

žinoma, 
;ą kelio-

2pusi. Laisve (Liberty) Penktad., rugp. (Aug.) 30, 1957

ATLANTIDA

mos tuo momentu, kai ra
šomos šios eilutės (Savo 
knygą “Bengto-keliautojo 
pasakojimai”, iš kurios pa
imta ši ištrauka, B. Da- 
nielsnnas parašė 1955 me
tais. — Red). Klausimas, 
kaip ruošti ir vykdyti to
kio pobūdžio jūros keliones, 
opus, kaip niekad, nes atė
jo laikas, siekiant padėti 
ir patarti visiems būsimie- 
siems keliautojaniš, susu
muoti sukauptą šioje sri
tyje patyrimą.

Pirmoji ekspedicija, ku
rios organizatorius įkvėpė 
“No,n-Tikio” pavyzdys, įvy
ko jau 1948 metais. Ją var
gu ar galima laikyti rim
ta, bet paminėti apie ją vis 
dėlto reikia. Iniciatyva pri
klausė amerikiečiui studen
tui, kurio pavardė Lįuisas. 
Neramus šio jaunuolio el
gesys gimtosįose vietose 
padarė nelaimingiesiems tė
vams tiek vargo, kad jie ga
liausiai, visiškai netekę vil
ties, nusiuntė jį į Europą. 
Paskyręs kiek laiko visų 
pirma Paryžiaus barams ir 
naktiniams klubams studi
juoti, studentas vieną gra
žią dieną pajuto poreikį pa- gaiš tartum 
kvėpuoti grynų oru ir šia šokinėjo Marselio įlankoje,, 
proga prisiminė “Kon-Ti- pasaulio spaudą apskriejo 
kio” ekspediciją, apie kurią 
neseniai buvo skaitęs He- 
jerdalo knygoje. Kodėl gi 
nepamėginti padaryti ką 
nors tokio panašaus? Kelio
nė į Peru jam atrodė per
nelyg brangi, užtat Vidur
žemio .jūrą galima buvo 
pasiekti; dar vienas tos jū
ros pranašumas — jos šiltas 
ir palankus oras. Lydimas

pranešimas, kad grupė į- 
vai.rių tautybių studentų 
plaustu išplaukė iš Filipinų 
salų, kętindama, kaip XVI 
—XVII amžių ispanų nuo
tykių ieškotojai, nuplaukti 
Kuro-Sivo srove šiaurine 
Ramiojo vandenyno dali
mi' iki Meksikos. 'Plaustas 
buvo pagamintas iš rąstų, 
kurie buvo žymiai kietesni

harmonijos nieko neišeis. Grąsinimais, plepėjimais apie 
tai, kaip Amerikos bombonešiai sunaikins Maskvą, 
harmonijos nepasieksime. >

Tenka tartis, tenka eiti prie nusiginklavimo, tenka 
nuįstatiminti atominius ginklus, tenka baigti šaltąjį 
karą ir neplepėti apie karštąjį. Tik tokių būdu žmoniją 
leųgviąu atsidus iy- nereikės Vąimmtįų dĮ], to,( ką tary
binis mokslas pasiekė. ?

AFL-Washingtonas. —
CIO Etinės praktikos komi
tetas iškėlė naujus kaltini
mus prieš Tymsterių uniją. 
Tie kaltinimai paremti da
viniais, kurie išryškėjo per

Viduramžiais Atlantida 
buvo sutapatinama su le- 
gendarinėmis “Palaimintų
jų salomis,” kuriose “kalnai 
lieja medų, švelnus vėjelis 
pučia pakrantėse, ir gyven
tojai nežino nei rūpesčių, 
nei vergijos.” Saloms at
rasti buvo siunčiami laivai. 
Taip buvo atrastos, 'pavyz
džiui, Kanarų salos.

Bet Atlantida buvo nepa
siekiama. Ir ėmė plisti te
orijos, kad jos reikia ieško
ti visiškai ne ten, kur nu
rodė Platonas. Pavyzdžiui, 
abatas Buljis galvojo, esą, 
paskutiniai nuskendus i o s 
Atlantidos likučiai . . . Špic
bergenas ir Naųjojį Žemė. 
Ten jos reikia Ieškoti, po
liarinėse jūrose, o visiškai 
ne Atlanto vandenyne. A- 
merikiečių mokslini n k a s 
Hedžas tvirtino, kad legen- 
dąrinės ’atlantų šalies liku
čiai yrą Ęaraibų jūros dųg-z 
ne, o britas FesendenaZ 
priešingai. Platono, aprašy
muose atrasdavo kažką pa
našaus, į .-. Kaukazą.

Kiti mokslininkai, jų tar
pe ir mūsų amžininkas L. 
S. Bergas, buvo linkę gal
voti, kad Atlantida buvo 
Viduržemio jūroje ir jos li
kučiai yra Kreta ir Egėjaus 
bei Jonijos archipelagų sa
los. Išnykusios atlantų kul
tūros pėdsakų buvo siūloma 
ieškoti Amerikoje, Švedijoje 
ir net Ceilone ...

Klausimas darėsi kaskart 
vis painesnis.

Kaip atsako į jį šiuolai
kinis mokslas?

Pirmasis žodis čia pri
klauso Atlanto vandenyno 
dugnų tyrinėtojams. O jie 
per pastaruosius penkiasde
šimt metų ipąsiekė stambių 
laimėjimų. Dabar jau be
veik visi jūrų geologijos 
specialistai pripažino, kad

ninė veikla ir sudėtingiausi 
kalnų susidarymo procesai.'

Beveik visi geologai da
bar sutinka su tuo, kad 
stambūs Atlanto vandenyno 
plotai kažkada ^uvo sausu
ma. To įrodymų nemaža 
(daugelis jų pateikta apy
sakoje). Bet kada būtent? 
prieš milijonus ar tik tūks
tančius metų? Čia moksli
ninkų nuomonė smarkiai 
skiriasi.

Kol kas nėra tikslių ir 
nepaneigiamų įrodymų, kad 
Atlante buvo didelės salos 
tais laikais, kai, Platono pa-, 
sakojimu, klestėjo AtlantD 
da. Bet vienas iš stambiau
sių mūsų laikų geologų, ve
lionis akademikas V. A. Ob^x 
ručiovas, sakė:

“Legenda panaši į tiesą, 
nes viso Atlanto vandenyno 
rytinės dalies salos vulka
ninės, ir anksčiau buvusios 
'didelės sausumos tarp Eu
ropos ir Amerikos naudai 
kalba kai kurie geologiniai 
ir zoologiniai duomenys.”

Galutinį atsakymą į klau
simą, dominantį žmoniją 
jau tūkstančius metų, gali 
duoti tik nauji Atlanto ty
rimai. Keletas ekspedicijų' 
dirba tame rajone Tarptau
tinių geofizinių metų laiko
tarpiu. Tiesa, jos neužsi-- 
brėžia tikslo specialiai at
likti tyrimus, bet, nėra abe
jonės, išplėsi mūsų-žinias ir 
šioje srityje.

Jau yra gelminių laivų ir 
sviedinių, galinčių nu
grimzti keturis kilometrus 
ir giliau. Vis labiau jūrų 
gelmėms tirti naudojami ir 
tokie technikos pasiekimai, 
kaip televizorius. Mūsų die
nomis nepaprastai 'sparčiai 
vystosi mokslas ir technika. 
Ir kas žino, gal būt, j a ij 
greitai — ir iš tikrųjų, o 

_ _____________, ne tik mokslinėse - fantasti- 
Atlanto vandenynas — vie-jse apysakose — pamatysi-; 
nas “iš jauniausių” žemėje, me televizoriaus ekranuose 
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senatinius. apklausinėjimus. I beveik nenutrūksta vulka-i Atlantidos miestus... S.

JONAS KAšKAITIS

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo kovingi keliai

Aš tave vis dėkingai menu!
Pirmą kartą aprodei man daug ką: 

Iš vaizdų neregėtų anų . . .
. Kuniailandas plyšta pašėlęs: 

Balaganai, pabaisos, šaukliai . . .
Žvengia rylos ratu, karuselės, 

Trenkia, šaudo aukštyn traukiniai . .
Pramogų šiurpulingų suranda! 

Net iš tolo stebėt man baisu!
Ir kaip jie nenusisuka sprando! 

Raibsta akys nuo šėlų visų>. . .

Seminarijoj Lopą Lauryną
Susitikt koridoriuj gavau,—

Įsišvęst jau netrukus ketino,—
Bet nustebom: pabėgo ir jau!

Kraipė galvas ir gūsčiojo, styro—
Ir lapsėjo akim klierikai:

Kas pasuko staiga rimtą vyrą?
Vis būriavos šen ten pakrikai.

Dorpate suėjom draugą Lopą—
Mūs’ lietuvių studentų būry:

Ir veiklus jis—galvos man*nesopa,—
Tokį narį draugijoj turį!

Tuoj po mitingo Lopo paklausiau, 
Kam nūs’vilko jis ilguš rūbus . . .

Dvilkt akim! nu, bra, 
trauks man per ausį?

Bet . . . vėl šypt—* 
taip lengviau vaikščiot bus.

Et—numojo, ranka—argi verta
Jau apgijusia girtis žaizdą?

Na, eime: kad jau kerta tai kerta, 
Ir vis stukt sau gumbuota lazda .. .

Revoliuc’ja jam badė krūtinę,— 
įsirėžęs klausys prakalbų,—

Akys žybt, paakiai jam patįnę,—
Proklamac’jas. dali jam abu . . .
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Motiejus Viiiikaitis
Kuper juniun Niujork institutą 

Kartu lankė lietuvių dar du:
Vinikaitį Motiejų vikrutį

Vis šaukiau jo tikruoju vardu.
Tyrėm fiziką, chemiją painią,

Po darbų vakarais—jau draugai....
Juozas Gedminas kartais ateina,— 

Inžinerijos jis mokės ilgai.
Vinikaiti, kaip artimą draugą

0 peržiem mokslo^tneno sezonas: 
Paskaitų, prakalbų- vakarai!

Sieną puošia vėlukas raudonas,— 
Štai ir mes—prisiruošę gerai . . .

Pilnas tautiškas namas klausovų!
Kas savaitė atvyks tam abu,

Pakalbėt, paskaityt pasišovę 
Ant antrųjų svetainės lubų.

Mokslo—literatūros dirvonai:
Plakatus draugas Juozas Šukys

Pagamina—sukviečia maloniai, 
Šaunią kalbą ir pats pasakys!

Devyniolikta kuopa socialistų 
Šituos vakarus rėmė kadai:

Visi nuopelną jiem pripažįsta, 
Šaunūs Brukline buvo vadai!

Su tavim, Motiejuk Vinikaiti,
Centralparką išvaikštom abu:

Žvilga akys, veidai net įkaitę— 
Nuo įdomių, ugningų kalbų . ..

Savo Styvesant avniu buveinėj
Net pąskambinai kanklėm andai . . .

Tie vaizdai man dažnai vis užeina,
Nors jau pusšimtis metų, kaip tai. ..

Per spalvingą teatrą “Birutės”—
Vėl Makadįno salėj abu:

Ir grožėjaus, akis net išpūtęs,— 
Tų veidų įdomių! tų vardų!..

Birž. 2, J957
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Įspūdžiai
Turėdamas vakacijas, ma

iniau jas ramiai ilsėdamasis 
praleisti jas prie ežero ar 
pajūrio ir dalinai prie na
mų. Bet netikėtas telefono 
skambutis suteikė man ne
malonią žinią, kad žmonos 
giminaitis, Motiejus Bu
činskas, gyvenantis Haver
hill, Mass., pasimirė turė
damas 86 metus amžiaus.

Ir tuojau įsirengėm ke
lionei, paimdami Trailway 
busą. Busas ėjo ne vieške
liu; kuriuo gali smarkiai 
važiuoti, bet nuo Hartfor
do, Conn., per Springfield, 
Mass., per mažesnius mies
telius; iki pasiekėme Ha- 
verhillį, kelionė ėmė 11 va
landų.

Nuėję į šermenis, sutiko
me gana skaitlingą būrį 
senų pažįstamų. Vienus pa
žinome, kitų jau nebuvo ga
lima pažinti. Mūsų buvu
sieji draugai ir draugės 
amžiumi ir išvaizda pasi
keitę. Sprendžiu, kad gera 
dalis buvusių mano draugų 
gyvena jau iš pensijos, bet 
nenusiminę, draugiški, ge
rai nusiteikę.

Velionis Bučinskas paėjo 
$ Lietuvos iš Jonioniu kai- 

' mo. Amerikoje išgyveno

apie 65 metus ir visą lai
ką gyveno Haverhillyje. Iš
augino šeimyną: tris sūnus 
ir tris dukteris. Du sūnūs 
ir trys dukterys vedę, turi 
sukūrę šeimas. Dtt/sūnūs 
tarnauja Dėdei Šamui, ir 
vienas jau šiais metais pa- 
siliuosuos ir eis ant senat
vės pensijos; kitas irgi turi 
progą tai padaryti, bet dąj* 
pasilieka tarnyboj. Jie nė
ra paprasti kareiviai, bet 
vyresnieji.

Velionio Motiejaus Ku
činsko laidotuvės buvo di
delės. Lydėjo 80 žmonių; 
tai retai kada tokios laido
tuvės šiame mieste įvyksta. 
Palaidotas Lietuvių Gedi
mino kapinėse Bradforde.

MIRUSIŲJŲ KAIMAS
Gedimino Klubo kapinės 

užlaikomos švariai. Pasta
tyti antkapiai rodo, kad 
veik visi su lietuviškomis 
pavardėmis. Yra antkapių, 
kuriuos išmuštos raidės — 
vardas, gimimo diena, bet 
dar nėra mirties datos. Tų 
antkapių savininkai dar 
sveiki gyvena, bet jau apsi
rūpinę savo amžinojo poil
sio veta. Gulį po antkapiais 
man visi gerai žinomi. Ra-

miai ilsėkitės šiame miru
siųjų lietuvių k’aįme!

Klubas šias kapines di
dina. medelius kertą, van
denį veda, kad, karščiams 
užėjus, galima suaugusią 
žolę palaistyti, kad neiš- 
džiūtų ir kapinės gražiai 
atrodytų. Šis Klubas, gali
ma sakyti, Turtingiausias 
lietuvių klubas Naujojoje 
Anglijoje.

Šalia kapinių yra klubo 
parkas piknikams laikyti, 
bet lietuvių piknikų mažai; 
sakoma, kitataučiai retkar
čiais turi. Klube už baro 
dirba Večkys ir Žilionis.

Nors šiame mieste lietu
vių nedaug, bet nuotykių ir 
liūdnų nuotykių, įvyksta.. 
Vienas buvęs gerai žinomas 
vietos tarpe pasikorė prie 
lietuvių kapinių. Kitas, sa
koma, nuo sunkaus sumuši
mo yra nepilnapročių na
muose. Kitas už nušovimą 
sėdi kalėjime ir laukia teisi
mo. Ir taip lietuvių vardas 
garsinamas vietos gyvento
jų tarpe, ir šios nelaimin
gos aukos man gerai pažįs
tamos; nemalonu man jas 
buvo išgirsti.

Kaip visur, taip ir šiame 
mieste yra lietuvių gerai 
pasiturinčių. Karpičienės 
nedidelis ūkis gražiai atro-

do. Daržovių—įvairių. To- 
maitės po svarą dydžio. Gė
lių galybė, ir visąi arti 
miesto. Seniai, kaip visur, 
taip ir čia savo laisvalaikį 
leidžia prie kazyrių. Dai
lioji lytis nuo to neatsilieka, 
jos namuose atlieka tai, ką 
vyrai klube.

< Ir mūsų sienoji karta čia, 
kaip ir visur, smarkiai re
tėja. Iš čiagimių tik klu
bas jų turi, kitos organiza
cijos ne.

PAJŪRIAI
Nuvykome savaitę pra

leisti į Salisbury Beach. 
Prieš kelerius metus Čia 
buvo naktinių klubų cent
ras, dabar jų nėra. Nėra 
todėl, kad vietos gyvento
jai nusitarė neturėti jokių 
svaiginančių gėrimų pei^ 
dvejus metus. Įvairių spor
to žaismių yra ir gali pini
gų dikčiai praleisti, bet 
lankytojų mažai. Čia turi 
nuosavus namus trys lie
tuviai ir yra vieną lietuvių 
krautuvė. Tačiau dauguma 
šio pajūrio gyventojų yra 
italų tautybės. Yra gera 
dalis, 
vena 
čiau
oras,—reikia kantrybės ži-e- 
,mos laiku gyventi. Pajūris 
gražus, vanduo tyras, bet 
šaltas, ir New Jersey pajū
riuose įpratusiam prie šil
tesnio vandens baugų koją 
įkišti. Tačiau vietiniai 
sako, jiems vanduo šiltas. '

Astuonios mylios nuo Sa
lisbury Beach yra Hampton 
Beach, N. H. Čia jau kitoks 
vaizdas. Bordvokas, prie 
jo krautuvės; pajūryje žmo
nių daugiau negu Salisbu
ry. Karų matosi iš įvairių 
valstijų, ir net iš Kanados. 
Laikr'aščių stotyse jau yra 
francūzų kalba laikraščių. 
Benas groja ir sėdynių pa
kankamai sėdėti ir klausy
tis muzikos. Kaip Hamp- 
tone, taip ir Salisbury per 
du atveju dieną duoda akro
batikos programas. Tačiau 
ir Hamptone nėra svaigi-

K ARGENTINOS
DETROIT, MICH

SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU
v (Tąsa)

Kada Jonas tapo paliuosuotas iš rete
žių, tarsi sukvaliojęs, pradėjo bėgioti po 
mišką, net užsimiršęs ir tai, kad reikia 
apsimauti kelinėmis. Dabar prisiėjo rišti 
kitą problemą, kur gauti valgyti? Ta
čiau moteriškaitė ir tą problemą tuoj iš
rišo. Ji atidarė gale automobilio esantį 
lįuparą ir pradėjo imti iš jo keptą viš
tieną, duoną, daržoves ir net du bute
lius degtinės — susėdo ir pradėjo balia- 
uoti, kaip tikrausi draugai.

‘ ’ Moteriškaitė, ‘ išgėrus porą stikliukų 
degtinės ir gerus su pasigardžiavimu, pa
sisakė, kad jie važiavo svetimi su sveti
momis dėl pasižmonėjimo. O vėliau taip 
įkaito, kad su abiėms vyrais pradėjo 
elgtis, kaip su artimiausiais pažįstamais, 
širdingiausiąis draugais.

Negras, suprantama, buvo supratly- 
vas vyrukas ir-žinojo, kas reikia daryti. 
Jis pavalgęs ir išsigėręs, nusivijo vove
raitę. . . Ant galo taip visi nusivaišino, 

^kad prade i o dainuoti, šokti, kol praėjo 
pusdienis, o ant galo ir apsinakvojo miš-

DALIS SEPTINTA
Netikėtai tikslas atsiektas

t Rytą, kada Edis pravėrė akis, jos susi
dūrė su šalia jo automobilyje gulinčios 
moteriškės veidu. Nors jinai dar tebe- 
iMiegojo, bet jos lūpos, truputį prasivė
rusios šypsojosi ir matėsi gražūs balti 
dantys. O kada jis gerai prisižiūrėjęs į 
jos veidą, lūpas, dantukus bei truputį pa
taršiusius plaukus, padarė išve
dimą? kad tai yra tikra velionės Mariu
tės kopija— antra Mariutė Karveliutė!

Paskui vaikinas stengėsi prisiminti 
jos akis, bet tas nevyko jam padaryti, 

, nes pastojo jam kelią vakarykštis įvy
kis, jis pradėjo sarmatytis ir, kad ji pa- 

1. budus, nepažiūrėtų jam į akis — paleng- 
vėlio išlipo iš automobilio ir pradėjo 

V ieškoti savo draugo Jono.
*4* Tačiau jo niekur neradęs, sugrįžo pas 
iiutomobilį ir juo jis geriau prisižiūrėjo 
Ą jos dar vis tebemiegančios veidą, tuo ji 

Y jam dąrėsi artimesnė, labiau panašesnė 
į Mariutę, tuo sparčiau budo meilė jo 
širdyje, tuo karščiau pradėjo ją įsimylė
ti.

Taip jam bebėgiojant akimis per jos 
veijįą, staiga prasivėrė jos akių vokai 
ir, tarsi dangaus mėlynė iš po debesio, 
pasirodė plačios, mėlynos Mariutės a- 
kys! Vaikinas net krūptelėjo. Per jo 
krūtinę nušliaužė kokis tai kutenantis, 
švelnus, šiltas šiurpas ir jis nuleido savo 

' akis žemyn. Bet ji nusišypsojus, minkš
tu, švelniu balselių, prabilo:

> “Gerą rytą, Edi. O kur mūsų draugas 
Tonas?”

“Aš irgi jo ieškojau, bet neradau. Gal 
niega kur, krūmuose”.

Kokia tai nematoma spėka vaikiną pri-

lenkė prie jos ir juodviejų lūpos vėl su
lipo. Paskui jis, paėmęs už rankos, išlei
do iš automobilio ir juodu pradėjo ap-' 
žiūrinėti “stalą”. Vakarykščiai valgiai 
buvo gražiai suvynioti į patiesalą, o ant 
jo viršaus padėtas ir meduku prislėgtas 
šitokio turinio raščiukas:

“Brangus Edi! Priimk nuo manęs šir
dingiausią ačiū už paliuosavimą iš ne
laisvės ir retežių. . . Kol gyvas būsiu, tau 
užtai dėkosiu, neužmiršiu tavęs ir steng- 
siuosiu atsilyginti.

Labai žemai atsiprašau ir jus, brangi 
ponia, jei aš, kaipo negras, jums kuo 
nors nusidėjau. Taip pat atsiprašau la
bai žemai, kad be jūsų leidimo pavarto
jau jūsų paišelį, popieriaus šiems žo
džiams ir iš jūsų piniginės pasiskolinau 
du dolerius.

Aš, kaipo negras, nenorėdamas mai
šytis tarp jūsų ir daryti jums nesmagu- 
md, bei saugumo dėlei, einu savais ke
liais. Likite sveiki ir laimingi.

Su širdingiausiais linkėjimais, Jonas”.
Perskaitę Jono laiškutį, abudu atsidū

sėjo, pasižiūrėjo vienas antram pakis 
ir jinai šnibždėjo: “Biednas velniūkštis! 
Iš virš trijų šimtų dolerių iš mano pini
gines pasiėmė tik 'du dolerius!” Tai pa
sakius, vėl prisišliejo priė Edžio, paėmė 
jam už rankos ir pareiškė:

“Bet Edi... mielas Edi. . .aš jus myliu”.
“O aš jus taipgi. . . Tačiau pasakykite 

man, kaip jūs vadinatės?”
“Vadinkite manę tik — Lyną”.
“O Lyną! Turiu jums prisipažinti, kad 

įsimylėjau į jus iš visos širdies. Jūs už
kariavote mano, širdį, bet. . . Jums rei
kia žinoti ir tas, kad aš viso labo tik 
klajūnas esp”.

“Ne pinigai, ne turtai, brangus Edi, 
padaro žmogų laimingą. Aš, būdama tik . 
vodevilio dainininkę, svajojau apie tur
tus, turtingą vyrą ir laimingą gyvenimą • 
po apsivedimo. Tiklas, tesybė, pasiektas’:

, įsimylėjo į mane didelis piniguoęius, per
siskyrė su savo žmona ir ąpsivedeva, • 
b,et. . .

Nei metai dar nepraėjo, o tas, turtuose 
paskendęs gyvenimas jau įgriso man 
iki) gyvo kaulo. Skęstu turtuosie, kū
nas patenkintas, bet siela?. .. Aš noriu 
ką nors, iš širdies mylėti, džiaugtis, gla- 
mopėtis, bet ką?. . . Mano vyras senas, 
jį baigią ėstį pelno vėžys— kuo dau
giau turi, tuo daugiau nori. O tas mano 
gyvenimą daro tuščią ir beviltingą.

Aš mielai sutinku grįžti į paprastos 
dainininkės gyvenimą ar dirbti papras
tos, darbininkes darbą, bi tik mano sie
lą) turėtų ką nors brangaus, kad ji ne
būtų apkalta auksiniais retežiais ir už
daryta auksinėje klėtkoje. Tiesa”, atsi
dūsėjo jį “jąunos senų turčių moterys 
mylisi vogtinai. Bet aš tokios rolės ne
galių lošti”.

(Bus daugiau)

PAMINĖJO SUKAKTĮ
BUENOS AIRES. — Lie

pos 20 dieną Pietų Ameri
kos lietuviai minėjom 17 
metų sukaktį, kai įsisteigė 
Tarybų Letuva. Tas įvyko 
Argentinoj ir Urugvajuje. 
Kultūros Klubas pasiuntė 
iš direktyvų atstovą į Urug
vajų, Kazį Simanyną. Jam 
padraugavo Juozas Sinke^ 
vičius.

Jiem nuvykus, buvo drau
giškai sutikti, pavežioti po 
miestą ir priemiesčius, šeš
tadienį, Vakare įvyko Klube 
programa. Buvo. Tarybų Są
jungos ambasados kultūri
nių reikalų atstovas. Prog- 
gramos atlikėjos moterys 
buvo pasipuošusios gražiais 
tautiniais rūbais. Simany- 
nas klausė jas, kur jos ga
vo, o jos atsakė, kad parsi
vežė iš Tarybų Lietuvos 
kaip dovaną.

Pasibaigus scenos progra
mai, buvo parengtas stalas, 
visi svečiai pakviesti vai
šių. Buvo supažindinti, kas 
iš kur. Pasiuntinybės at
stovas palinkėjo argentinie- 
čiams geros sėkmės.

Po to tęsėsi šokiai
Sekmadienį 11 valandą 

ryto nuvykom į radijo sto
tį. Simanynas pasveikino, 
per radiją visus" lietuvius 
su 17 metų sukaktimi, kai 
įsisteigė Taryba Lietuva. Iš 
ten sugrįžę pavalgėm ir vy
kom į Villa Salina, o iš ten 
į kitą klubą, Villa Cęrro, 
kur buvo rodomos filmos, 
Marytė Melnikaitė, Lietu
vos šokiai ir choras. Buvo 
labai gražu.

Pasibaigus programai, 
buvo parengtas stalas, visi 
susodinti. Klubo pirminin
kas draugas Čeplikas api
būdino dienos reikšmę ir 
prašė argentiniečius atsi
stoti.

Atsistojo draugas Sima
nynas ir sako: Draugai 
urugvajiečiai! Pirmą kartą 
su jumis. Turiu garbę pa- 

riančių gėrimų. Čia nėra nė sveikinti jus. Atvežiau; 
įvairių geimių lošimui, kaip karštus ir gilius linkėjimus 
Salisbury, tačiau žmonių nuo argentiniečių klubo 

Kultūra direktyvo.
Jis sveikino visus su šia 

sukaktimi, kai Lietuva išsi
laisvino iš švogerių diktatū
ros, išreiškė džiaugsmą, 
gimtinis kraštas, atsikratęs 
fašistinio jungo, kuria nau
ją gyvenimą.

Taipgi sveikino nuo Mo
terų skyriaus ir jaunuolių 
ir kvietė turėti tvirtesnius 
ryšius meno, sporto ir kul
tūros reikaluose ir dirbti už 
skaistesnį' rytojų.

Publika pritarė kalbėto
jui dideliu rankų plojimu.

Sugrįžus namo, buvo di
rektyvo posėdis. Simanynas 
informavo, ką jis ten m a* 
te.

MIRUS

Eleanor JerrelLNausedaitei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesio 

valandoje tėvams K. ir E. Nausėdams, vyrui 
Arthur Jerrell, dukraitėms Sandrą ir Nancy, 
broliui Edward Nausėdai, jo šeimai ir kitiems
giminėms ir artimiems.

A. ir M. Andruliai J. ir H. žiemiai
N. Astrauskiene Elz. Ramanauskas
J. ir M. Aranuk C. ir L. Yasiilioniai
D. ir A. Kadiai B. ir A. Waraneckai
A. Gyvienė D. ir U. Kasparkai
J. Račiūnas P. ir D. Mikalajūnai
K. Vidugiris A. ir P. Yakščiai
Mary Mikšis J. ir B. Brazauękai
S. ir P. Keturakiai R. ir U. Smigelskiai
J. ir A. šarkai J. 'ir A. Valavičiai

Z. Dantienė 
M. ir T. Masiai 
Magdė šunskis 
W. ir M. Šunskis 

ir H. Lailbonai 
Rimeika 
Jacobson 
ir H. Urbant 

Uršulė Palevich 
J. Gugas 
J. ir M. Ginaičiai 
J., ir M. Alvinai 

iš S. F. Calif.

E. Grabauskienė
B. ir K. Kraptavičiai 
S. ir M. Skarupskai 
E. ir B. Chipley 
A. ir M. Mačiai 
A. ir J. Daukai 
W. ir L. Gugai 
J. ir K. Terzai 
J. ir M. Povilaičiai 
N. Waitekunas 
S. ir V. Rųsaičiai 
P. Storonienė 
A. ir A. Dočkus 
M. Prakevičius

P.
S.

kurie gyvena čia gy- 
ir žiemos metu. Ta- 
jūros vilnys, šaltas

daug daugiau. Šis byčius 
jau skaitomas, aukštesnės 
klasės byčius;- jis ne per to
li nuo Maine valstijos.

Anglų kalba laikraščių 
galima gauti iš įvairių apy
linkės miestų. Bet Bostono 
—ne. Mat, visi Bostono 
laikraščių dar b i n i n k a i 
streikuoja, ir man būnant 
šioje apylinkėje nesimatė, 
kad eitų prie susitarimo.

Per ilgą laiką man nete
ko matyti So. Bostono Ke
leivio, bet būnant Haverhįl- 
ly tek kelis numerius pa
skaityti. Laikraštis, mano 
manymu, be principo, jame 
telpa įvairaus jovalo. Ka
žin, ar jo redaktoriai patys 
žino, koks* jų politinis nu- 
sista tym'as. Žinios “Iš 
pavergtos Lietuvos” Lietu
vą niekina. Na, o jau Lais
vės ir jos redaktorių ant
rašu šmeižtų—špalfos.

Baigdamas turiu primin
ti, kad per daugelį metų ne
simačius su buvusiais drau
gais, buvo malonu su jais 
p a s i m a t yti, pasidalinti 
įspūdžiais, patirti jų gy
venimo gerąsias ir blogą
sias puses. Yra mano pa
žįstamų, kurie turi jau ar
ti 80 metų, bet gerai atro
do, sitiprūs sveikatoje, gy
vena iš senatvės pensijos.

Newjersietis
-......... r""

Chimgio. — Katalikų ku
nigas Twomey sąko, k&l 
katalikų pasaulietiška fra- 
ternalė organizącija 
“Knights of Colųmbus“ yra 
rasistinė, diskriminuoja
prieš negrus.

K.i Šilalis

Jei 
mą ar 
veje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

jūs norite parduoti na- 
biznį, paskelbkite Lais*

Paieškojimai
Aš, Jadviga Laban'aitč-Stonienč, 

gyvenanti Lietuvoj, per t savo tetą, 
M. Gutauskienę, paieškau savo t6vų, 
Jokūbų Labanų. Anksčiau gyveno 
kur nors New Yorko valstijoj. Pra
šome atsišaukti arba žinanti apie ji 
"praneškite sekamu adresu: Marijo
na Gutauskienė, 572 No. Carey St., 
Brockton, Mass.

(167-169)

Prašau padėti man surasti Lapkei- 
kienę-Petkevičiutę, Marijoną, Mar
tyno. Lietuvoje gyveno Mijąugonių 
kaime. Ieško jos sesuo Jurkevičienė, 
Petkevičiūtė Emylė, Martyno. Ad
resas: Vievio rajonas, Žaslių gele
žinkelio pašt., Gilučiu kaimas,

Lithuania, USSR.
(167-168)

Bąltriaus Kasiulio duktė Suzana 
iš Naujavalakių kaimo, Krosnos 
valsč., ieško dėdžių Juozo ir Vinco 
Kasiulių. Seniau gyveno Brooklyne. 
PraSąir pranešti sekamu adresu: 
Suzana Kvedaravičienė, Calle Alto- 
lagiūrre, Capital, Federal R., Argen

tina. (168-169)

Roma. — Italija ir Tary
bų Sąjunga sekantį mėnesį 
pradės derybas apie penke- 
rių metų prekybos.paktą, 
kuris apims apie $160,000,- 
000 prekybinius santykius 
per metus.

Užrašykite Laisvę say$ 
giminėms į Lietuvą. Kuyie 
ten jau gauną Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Daugiau įvairių parengi: 
I mų Laisvės naudai.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

.. ................... t, .
Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 

kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio, laikosi* 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas.:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.Qp. 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, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.1)0.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks- 

' lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina
$1.50, DABAR TIK $1.00.

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

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kąip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite pątikrįnimą.
KAINA $5.50.

Tai yra mokytojas jū^ųi namuose.

Laisvė
110-12 Atlantic A ve., Richmond Hill 19, N. Y.

Ž: .,..........- .--.— — >
3 pusl. Laisvė (Liberty) Pėnktad., rugp. (Aug.) 30,
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Dingusios mergaitės lavonas 
ištrauktas iš ežero

Dantų gydytojas E. Lynch 
pripažino, kad rastas Michi- 
gano ežere moters lavonas 
esąs dingusios Judith Ander
son, 15 m., 1520 N. Lotus Ave. 
Jis sako, kad tai jo taisyti dar 
neseniai dantys. Taip pat 
pirštų antspaudų tyrėjai sa
ko, kad tūlos anfspaudos ati- 
t.i.kančios dingusios mergai
tės pirštuose esamus bruožus. 
Bet tėvai sako, kad tai ne jų 
dukters lavonas. Jie aiškina, 
kad Judith turėjusi čiepų 
ženklą rankoje, kurio nėra 
ant atrasto kūno. Rot dakta
rai sako, kad pirmoji nuplėš
ta.

Policija mano, kad žudikai 
ženklus sumaišė, išpjaustė, 
kad nebūtų galima atpažinti. 
Tyrimas tęsiamas, policija 
ieško daugiau žinių. Manoma, 
kad pasiseks surasti kaltinin
kus.

Kaip žinia, penktadieni bu
vo rasta statinė Michigan 
ežere, ties Montrose uostu, su 
moters lavonu, tik nuplauta 
galva ir rankos. Vėliau rasta 
antra statinė, kurioje buvo 
galva ir rankos.

Reikia tikėtis kad bent šį

WORCESTER, MASS.
Rugpjūčio 25 d. menininkų 

piknikas gražiai pavyko. Ne
paisant to, kad anksti iš ryto 
jau buvo niūrus oras, o vė
liau ir lietus lijo per ištisą 
dieną, tačiau dainos mylėtojų 
privažiavo iš arti ir toli. Hart- 
fordiečiai dideliu busti atvy
ko,' o mūs valstijos mermin
kai ir draugai jau čia buvo 
atvykę ir maloniai juos pasi
tiko. Per visą dieną visi drau
giškai linksminosi ii; dainavo, 
apart programinių dainų. 
Programoje dalyvavo Laisvės 
Choras iš Hartford, Conn. Iš 
Brockton, mass., tri j \ ir 
worcesteriškis duetas. Jie 
puikiai padainavo ir publika 
labai atidžiai klausėsi ir aplo
dismentų neskūnėjo.

Dėl taip pasitaikiusios die
nos piknikas netikėtai pavy
ko. Tai buvo draugiška paki
lusio ūpo sueiga dailės mylė

PITTSBURGH, PA.
Mirė Antanas Medeikis, su

laukęs 75 metų amžiaus. Jis 
išgyveno šioj šalyje daugiau 
kaip 50 metų,. Visą gyvenimą 
dirbo sunkiai, anglikasiu. Gy
veno Muse, Pa. Iš Lietuvos 
buvo kilęs iš Tauragės rajo
no. Buvo pasiturintis: t’.h'jo 
nuosavą namą ir pinigų. Buvo 
viengungis. Visą turtą , paliko 
brolio d'.ikte’ci Antanas mi
rė rugp. 22 d., o palaidotas 
rugp. 24 d. Palaidotas lais
vai Canninsburg miestelio ka
pinėse. • »

Paliko nubudime sena se
serį, kuri -į laidotuves buvo 
atvykusi iš Chicagos su sū- 
nfim.

Ant Medeikis buvo laisvų 
pažiūrų žmogus, ilgametis 
Laisvės skaitytojas ir geras 
rėmėjas pažangaus judėjimo. 
Pažinojau jį per kokius 20 
metų.

Reiškiu nuoširdžią užuo

Brockton, Mass.
DVIEJŲ DIENŲ LABOR DAY

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

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

Pradžia 1 vai. dieną.
Bus namie gamintų valgių, įvairių gėrimų. 

Per dvi dienas gražiai pasilinksminsime.
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės.

Kviečia Rengėjai: •
LLD 6 KP. ir MOTERŲ APŠV. KLUBAS

kartą mūsų policija suras tik
rą šios baisios nie.kšystės kal
tininką.

Rep.

Juozas Bendokailis 
grįžo iš ligoninės

Pirmad. ryto, tik ką grįž
damas iš ligoninės, Juozas 
Bendokaitis buvo sustojęs 
“Vilnies raštinėje. Kaip žinia, 
Juozui buvo padaryta rimta 
nosies operacija, kuri gerai 
nusisekė. Vis dėlto jam teko 
išbūti net 26 dienas ligoninė
je. Sakė, kad turėjęs nemažai 
lankytojų, bet jų galėjo būti 
ir daugiau. Tačiau vis buvo 
manyta, kad jis gris greičiau 
i namus. Daug gavęs laiškų ir 
atviručių? ne vien nuo čika- 
giečių, bet ir iš plačios šalies.

Juozas gerai atrodo, nors 
dar ženklas yra ant vienos 
pusės nosies, bet reikia tikė
lis, kad iki “Vilnies’’ pikniko 
visai susveiks ir turės progos 
pasimatyti su visais draugais, 
kurių jis taip išsiilgęs. Aišku 
ir draugai jo išsiilgę, tad bus 
daug ko pasikalbėti.

Linkime Juozui daug gė
los sėkmės ir ilgai būti svei
kam ir nesirgti daugiau.

Draugė

tojų. Dabar lauksime taip 
pat gerų pasekmių ant rug'sėr 
jo 22 d., kada bus Laisvės ru
deninis piknikas čia, Olym
pia parke, kur gražios pasto
gės užtektinai kad ir lietin
gam orui esant.

Mūsų dainininko Jono Sa
bai rausko švogeris V. liepeč- 
kai, per daugelį metų užlai
kęs avalynės krautuvę Mill
bury gatvėj, jau pilnai pasi
ruošė apleisti Worcester!; iš
važiuoja pastoviam apsigyve
nimui į St.Petersburg, Fla. 
čia jis likvidavo krautuvę ir 
gyvenamus namus. Piknike 
su daugeliu draugu ir pažįs
tamų atsisveikino. La i m m gos 
jiems kloties šiltame krašte 
gyventi ir prie progos atva
žiuoti pasisvečiuoti j panašu 
pikniką būsimais metais.

D. J.

jautą jo giminėms ir pažįsta
miems, taipgi jo kaimynams; 
o jam pačiam — ilsėtis ra
miai šaltoje žemelėje.

Velionis kadaise manęs 
prašė, kad, jei jis mirtų pir
miau, tai kad aš padėkavo- 
čiau visiems, kurie dalyvaus 
Jp laidotuvėse. Taigi aš ir ta
riu ačiū visiems, kurie' kuo 
nors prisidėjote prie Antano 
laidotuvių; ačiū karsto nešė
jams, ačiū tiems, kurie at
siuntė gėlių vainikus, ačiū 
palydovams.

Joseph Mažeika

Miesto kalėjimai perpildyti

Pataisos komisionierė Anna 
M. Kross pareiškė, kad mies 
td kalėjimai dabar perpildy
ti'. Ypač daug jaunuoliu yra 
juose uždaryta, šiais metais 
kalėjimuose 584 kaliniais 
daugiau, negu 1956 metais.

■ lirtrw

LIETUVIU TARPE Po miestą pasidairius
LAIŠKAS LAISVĖS
ADMINISTRACIJAI

“Gerbiamieji: čia rasite 
k utį -sumoje $25,

ce- 
tai Laisvei 

ant sveikatos. Tai bus mano . . , . . V. ■>ir visų laisviecių gerų drau
gų, bjnghamtoniečių Mr. 
ir Mrs., auka Laisvei.

Mr. ir Mrs. binghamtonie- 
čiai atvažiavę pas mus pasi- 
kieminėti, o radę abudu svei
kus ir linksmus, atvežė ii’ 
gražią dovanėlę mums ant at
minties. Gi kad atžymėti Ir 
juodviejų pasibriežto tikslo 
atsiekimą, paaukojo ir Lais
vei 25-kis amerikanckus.

ačiū 
apsi-

Širdingas ir didelis 
goriems draugams už 
lankymą ir dovanas!

Su širdingu draugiškumu,
Senas Vincas“

Wagner paskelbi
unijinio ženklo 
gerbimo savaite

Miesto majoras 
paskelbė praeitą 
“Unijos ženklo savaitę“, 
jos ženklo (union labeį 
gerbimo proga Wagneris 
reiškė, kad kiekvienas 
dūktas, kuris turi 
ženklą, yra nešėjas pagarbos 
pažymėjimo.

Unijos ženklo savaitė pra
sidės' rugsėjo 2-ą ir tęsis iki 
8-os. Unijų 
pirmininkas 
skelbė, kad sąryšyje su 
1 ia.ma savaite kai kurie 
lokalai rengs specialius 
rinkimus, parodėles ii’ t.

W agneris 
antradienį 

Uni-
)a-

P 
pro

tini jos

ženklų tarybos 
Moe Rosen pa- 

s I: ei
lini j u 
susi-

NY mokyklos ir
e/

fhi epidemijos
New Yorko Apšvietos tary

ba (Board of Education) susi
rūpino — sekanti penktadie
nį šimtai tūkstančių vaiku ^ki
mo didmiestyje sugrįžta Į mo
kyklas. Tas tuojau paaštrins 
influenzos epidemijos pavojų.

Kaip žinia, daktarai įspėjo, 
kad epidemijos labiausiai 
plinta vaikų tarpę ir kuomet 
jie susieina didesnėmis gru
pėmis. Vienas klasėje esantis 
vaikas, pas kurį influenzos 
mikrobai jau veiklūs, lengvai 
gali užkrėsti didesnę dalį kla
sėje esančių vaikų.

Daugelis vaikų, kurie 
leido vasarą stovyklose, 
kančią savaitę grįžta namo, 
daugelis %jau grįžo. Ir tas ga
li prisidėti prie epidemijos.

Mokyklų taryba sako, kad 
būtų buvę gerai, jeigu galima 
būtų buvę įskiepyti visus mo
kyklinio amžiaus vaikus apie 
dvi savaitės prieš sugrįžimą į

pra-
sė-

4 pusi. Laisve (Liberty)
The Greater New York Fund

■■.■M
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Parašų rinkimas už Flynn eina 
sėkmingai, sako

Daktaras Albertas Blum- 
bergas ir Evelyn Wiener, ku
rie vadovauja komitetui už 
Elizabeth Gurley Flynn kan
didatūrą, sako, kad parašų 
linkimas po peticijomis eina 
gerai. Iš viso, reikia 3,000 pa
rašų nuo žmonių, kurie gyve
na 24-ame distrikte, nuo ku
lio Flynn planuoja kandida
tuoti į miesto tarybą. Tuos 
parašus reikia surinkti iki 
rugsėjo 23 dienos. Komitetas 
nori surinkti kuo daugiau pa
rašų virš minimumo. To sie
kiama, kad parodyti, 'koks 
stiprus yrą. sentimentas už 
Flynn, taipgi, kad užtikrinti 
jog ji tikrai bus padėta ant

Nužudyto jaunuolio tėvai nori 
griežtų bausmių nusikaltėliam
Teisminės generalinės sesi

jos išklausė septynių jaunuo- 
aunuoliai 

Michael

sugavo 
su jo 

tu-

Jių advokatus. Tie j 
kaltinami 1,5 metų 
Farmerio nužudyme. Jie ke
lios savaitės atgal 
Farmerį parke kartu 
(baugu Roger McShane, 
rinčių 16 metų amžiaus. Far- 
meris subadytas peiliu mirti
nai, McShane pavojingai su
žeistas ir jis dabar randasi 
gipse, gal liks invalidu.

Nužudyto Farmerio tėvas, 
ugniagesys, ir jo žmona sakė

New Yorko 
spaudoje

Kodėl parduoda tuos 
ilguosius peilius?

Daug kalbama ir rašomą, 
apie nusikaltimus, ypatingai 
jaunimo tarpe, apgailestauja
ma, kad jauni nusikaltimai 
■ginkluoti, ypatingai 1 peiliais. 
“Mirror” bendradarbis Lee 
Mortimer sako, kad apgailes
tavimas tuščias, tuo tarnu, kai 
tokie ginklai atvirai pardavi
nėjami — užeik į bile kurią 
menkniekių krautuvę Ą2 gat
vėj ir toje srity Manhattane 
ir rasitč didžiausią pasi
rinkimą visokiausių, ilgų pei
lių. Tie ilgi peiliai su pra
šmatniomis rankenomis, įskai
tant peilius, kurie automatiš
kai susilanksto paspaudus 
rankeną, neturi kitos funkci
jos, kaip būti ginklais — 
ginklais muštynėse ir žudynė
se. Mortimer klausia, •• kodėl 
policijai nieko nedaro, kad 
bent apsunkinti nusikaltė
liams peilių gavimą.

mokyklas. Bet apie tai, kaip 
tai aišku, jau negali būti kal
bos.

•v iFv •/AVAVA- • •.<

komiteto vadai
baloto, nes dažnai atsitinka, 
kad balsavimo komisija ran
da visokių priekabiųj prie kai 
kurių parašų ir ju nepriskai
to.

Komiteto nariai sako, kad 
ko labiausiai dabar reikia, 
tai parašų rinkėjų'. Atsiliepi
mas žmonėse geras, bet dar 
nėra pakankamai pažangie
čių, kurie eitų iš namo 
mą ir rinktų parašus.

Pasirašyti gali tik 
distrikte gyvenantieji, 
rinkti parašus gali bile kas.

Flynn planuoja kandida
tuoti kaip Liaudies teisių par
tijos kandidatė.

į na-

tame 
bet

laikraštininkams, kad jie nori 
kuo griežtesnių bausmių ap
kaltintiems jaunuoliams. Jie 
davė suprasti, kad stoja už 
mirties bausmę, sakydami, 
kad tie jaunuoliai “bijo tik 
mirties“. Mirties bausmė tar
nautų pavyzdžiu kitiems, sa
kė jie.

Vieno apkaltinto jaunuolio 
advokatas sakė, kad jo klien
tas John McCarthy, 15 metų 
amžiaus, yra nesveiko proto.

Teisėjas Davidsonas dar 
nepaskelbė, kuomet byla bus 
svarstyta.

Koncertai
Brooklyno muziejuje sek

madienį kaip 2 vai. po pietų 
dainuos A n n e Hitchcock 
Parkhurst, jai akompanuos 
pianistas Hortęnse Steinhaus. 
Įėjimas nemokamas.

Du mirė nuo didelio 
kiekio vaistų

Orville Harden ir jo drau
gas David Lyon rasti N. Y. 
Su1grave viešbutyje mirę. Me- 
dikalis egzaminieriUs pripa
žino, kad'abu buvo paėmę tų 
pačių vaistų po didelį kiekį ir 
nuo to mirė.. O. Harden buvo 
63 metų amžiaus, gaunąs 
Standard Oil Co. $90)000 
metus pensijos.

iš
į

NEPRĮSTATYS PAŠTO

Pirmadienį, tradicinę Dar
bo Dienos (Labor Day) šven
tę, paštas nebus pristatytas 
New Yorke.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, rugsėjo 3 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku
rių duoklės nemokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusispen- 
duotumėte. —Valdyba

(169-170)

RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, rugsėjo 5 d., 
Liberty Auditorijoje. Liepos ir rug- 
piūčio mėnesiais susirinkimų netu
rėjome, tai dabar visi susirinkime 
ir savo organizacijos reikalus aptar
kime, taipgi ir savo mokestis pasi 
mokėkime. —Valdyba

169-170

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Numirė menševikas 
Ivan Lodiženskis

čia• Vienoje prieglaudoje 
mirė Ivanas Lodiženskis, 
mus rusų menševikų lyderis. 
Jis turėjo 84 metus amžiaus.

Lodiženskis apleido Rusiją 
1922-ais metais. Iki 1941 me
tų jis gyveno Paryžiuje ir 
paskui atvyko šion Šalin. Ne- 
kurį laiką jis redagavo men
ševikų laikraštį “Socialisti- 
českij Viestnik“, mėnesinį ru
sų socialdemokratų 
spausdinamą šioje
Neprižiūri

Teisėjas 
sako, jog 
pakankamai griežtai, kad jau 
nuoliai, kurie dar nepasiekė 
18 metų, nevairuotų automo
bilių nakties metu. Jauni vai
ruotojai tarp 16 ir 18 
turi teisę važinėti tik 
šviesoje.

Daktaras nusižudė 
nesveikatos

organą, 
šalyje.
vairuotojų

N. Gehrig
• neprižiūri

jaunų

James 
policija

metų 
dienos

dėl

PO

Dr. Samuel Bass, 56 metų 
amžiaus, iškrito iš savo apart- 
mento 9-to aukšto ir užsimu
šė. Jis sirginėjo ir buvo 
daktaro priežiūra.

šeimininkę, 
prigėrė

L. F. Barth oi o-? 
iš Maine upes 

šeimininkę,

pats

Mokytojas 
mew iškėlė 
skęstančią savo 
bet jis pats nuskendo ir pri
gėrė. Bežuvaudama jo šeimi
ninkė Berdma Gosse Įkrito 
upėn.

Sprogo dvi bombos, 
taikytos dainininkei

Dainininkės Lorie Barnes 
kambariuose sprogo viena na
mų darbo bomba. Už poros 
valandų sprogo tokia pat 
bomba prie jos kambarių 
lango. Tuo metu ji buvo na
muose tsir savo dviem mažais 
vaikučiais. Bombos nieko ne
sužeidė, bet išgązdino ir ki
tus tame apartmente gyve
nančius žmones, daugelis jų 
išbėgo į gatvę. ,

Svetimo kraujo nenori, 
nors reikėtų mirti ♦

Bohnke, 40 metų 
randasi ligoninėje 
padėtyje po sun-

Mrs. G 
amžiaus, 
kritiškoje 
kios operacijos. Daktarai pa
tarė įleisti jai kraujo, nuo ko 
ji greičiau atsigautų. Bet ji 
ir jos vyras griežtai atmetė 
tą pasiūlymą, nes jų religinis 
Įsitikinimas neleidžiąs imti 
svetimo kraujo. Jie yra Jeho
vah Witnesses sekėjai.

. Damaskas. — Sirijos val
džia sako, kad tarybinis 
saugumo viršininkas Sero
vas niekad nesilankė Sirijo
je ir todėl negali būti kal
bos apie jo prisidėjimą prie 
valdžios pakaitų vykdymo, 
kaip tai skelbiama užsie
nyje.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga •

MALE and FEMALE

FOUNTAIN CLERKS 
JI 

To replace summer employees 
returning to school 

Day or evening hours 
J Full or part time

Meals/ uniforms furnished. Tips.
HOWARD JOHNSON’S

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

to store from Turnpike^ 
(166-173)

REAL ESTATE

Cypress Hills. Blessed Sacrament 
Parapija. 2 šeimų medinis namas 
su gontais. Salionas ir basementas. 
6 tušti kambariai. Gesas, karštas 
vanduo. Gera proga. Parduodame 
su nuostoliu už $13,500. E. J. Wurm, 
564 Ridgewood Ave., Brooklyn, 
N. Y. AP. 7-8452. (168-170)

Penktad., ifugp. (Aug.) 30, 1957 madiemais

Reikalingas 
Superintendent

65 šeimų namas. Keltuvas. Apart- 
men tas, priskaitant algą. Kreipkitės*. 

30-98 Crecent St.
L. L City.

(168-174)

KITCHEN
UTILITY WORKERS A 

also
DISH WASHERS

Work days or nights. Steady job, • 
good conditions

HOWARD JOHNSON’S
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Farmingham, Mass.
Direct access to store from 

the Turnpike
(166-173)

C

INDŲ RŪMO OPERATORIAI 
PILNAM—DALEI LAIKO 

DIENOM—VAKARAIS
Valgis—Uniformos—Pašalpo 

HOWARD JOHNSON’S

Massachusetts Turnpike. West Side, 
Framingham, Mass.

įėjimas nuo Turnpike tiesiai į 
krautuve.

(166-172)

HELP WANTED—FEMALE

STALŲ PATARNAUTOJOS

Payadavimui vasaros darbininkų 
grįžtančių į mokyklą.

Gausūs tipai (arbat-pinigiai)
Pilnam arba daliai laiko / 

Dienom arba vakarais
Uniformos ir kitos pašalpos 

teikiamos.
• HOWARD JOHNSON'S 

Massachusetts Turnpike, West Side, 
Framingham, 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—

HOWARD JOHNSON'S
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Framingham, Mass. y 
Access to store from Turnpike

(166-172/)

BUSINESS OPPORTUNITIES

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. 6t5427 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. 5-1886, N. Y. C.f 

(163-169)

BOATS

NAUJAS 1957—18 PĖDŲ SHOUP 
BOAT, su viršum, užlaidos Šonams 
ir užpakaliui. Nustatyta kaina 
$1,400. Dėl vėlumo sezono parduoda 
už $995 su viskūom. Daugeliui metų 
malonumas. Cullla's Motor Services, 
Tarrytown Rd., White Plains, N. Y. 
Tel. WH. 9-2992.

(166-172)

TRUCKS

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

For Sale

(167-169)

8 White Tractors 1950 to 1958. 
WC 22-26, from $900 to $2000. All 
in A-l condition, will demonstrate 
to prospective buyers. These are 
outstanding buys. Convince your
self. Underhill 3-4624. Bronx, N. Y.

(168-170)

For Rent

Mamaroneck, N. Y;—Išnuomavi
mui apie 2,600 sq. ft., 131 Sheldrake 
PI. Dabar užimta automobilių tai
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- 

2L (165-171)




