
LAISVE—LIBERTY 'l
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. V.
Kanadoje „.......    11.00
Kitur užsienyje .......    10.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose....... ..........  10.00

Pavienio egzempL kaina 0 centai 
» -- ?

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian dally In 

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

\

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

No. 178 Richmond Hill 19, N. Y.,, Penktad., rugsėjo (Sept.) 13, 1957 METAI 47-ti

KRISLAI
I Visuotini atlaidai.

Kelias i dangų.
Argi ne perdaug?
Apie J. Klarko

pasitraukimą.

Rašo R. Mizara

Chicagos kardinolas Samu
el A. Strich paskelbė tokią 
naujieną, gautą iš Vatikano:

“šventoji P e ninteciariia 
(?!) Vatikane yra suteikusi 
visuotinius atlaidus rugsėjo 8 
dienos šventei visiems, kurie 
dalyvaus šių metų Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos su
ruoštoje procesijoje Chicago- 
je.”

Bet tam buvo nustatytos ir 
sąlygos: “atlaidams gauti yra 
šios sąlygos: atlikti išpažintį, 
.priimti šv. komuniją, ir daly
vauti Lietuvių R. K. Federa
cijos procesijoje.’’

Taip rašo marijonų Drau
gas’š. m. rugs. 7 d. laidoje.

Tiesesnio ir platesnio kelio 
į dangų niekas turbūt nesu
galvotų. Pamislykite: žmogus 
savo gyvenime galėjo griešy- 
ti, kiek tik norėjo, bet, jei jis 
dalyvavo p. Rudžio vadovau
jamos organizacijos procesi
joje, tai visi griekai jam buvo 
ant syk panaikinti, anuliuoti. 
Jis jau nuo grieko tyras anio- 
įas!

Kitos dienos laidoje kleri
kalų1 Draugas rašė, kad pro
cesijoje buvę daug žmonių. 
A. Rudis pasitiko kardinolą 
Strich, “priklaupdamas ir pa
bučiuodamas kardinolo žie
dą.”

Be abejonės, tai buvo pat
sai didžiausias iškilmių aktas:

Kalbėjo ten ir pats kardi
nolas ir vyskupas Brizgys (di
pukas). Pastarasis pasakė, 
kad tokios procesijos bus ren
giamos kas metai.

Vadinasi, kas tik norės būti 
“išganytas”, per apskritus 
metus galės griešyti, kiek tik 
nori, o sulaukęs procesijos, 
nuvykęs Į ją, atsipaladuos nuo 
visų griekų ir jam dangairs 

< vartai bus atdari: šv. Petras 
jam net ir ranką paspaus!

Beje, po šitos procesijos 
ponia Rudienė pasikvietė pa
rinktuosius procesijos daly
vius į salę ir ten juos gražiai 
patraktavo.

Procesijoms ruošti, aišku, 
nieks neprieštarauja. Bet sa
kyti, kad visi griešininkai, da
lyvavę procesijoje, gauna “vi
suotinius atlaidus”, tai, man 
rodosi, jau per daug! Kas per 
daug, tai per daug!

•

Tas pats klerikalų Draugas 
išspausdino pirmajame savo 

-'puslapy tokią didžiulę antraš
tę: “Smūgis Jungt. Amerikos 

/Valstybių komunistams.” 
z Kas gi do smūgis?

Ogi vienas “Daily Worke- 
rio” redaktorių (J. Clark) 
pasitraukė iš redakcijos ir iŠ 
JAV komunistų partijos.

Nemanau, kad jau toks ko
munistams būtų smūgis, kok| 
piešia Draugas.

Kurie sekė Amerikos ko
munistinį judėjimą, gerai ži
no, jog tokių pasitraukimų 
buvo ir praeityje ir jų, be 
abejonės, bus ir ateityje.

Joseph Clark gerokai save 
.^susikompromitavo. Jis kadai

se buvo “D.W.” koresponden- 
:as Maskvoje. Iš' ten grįžęs, 
jis pradėjo per laikraštį de

Išteisino penkis 
Conn, komunistus 

f

Apeliacijų teismas išteisino 
apkaltintus po Smitlio Įstatu

New Yorkas. — Apeliacir 
jų teismas išteisino penkis 
Connecticuto komunistus, 
kurie buvo apkaltinti po 
Smitho aktu ir buvo žemes
nio teismo rasti kaltais. A- 
peliacijų teismas išteisino 
sekamus: Martha Stone 
Asher, Joseph Dimow, Jack 
Goldring, Alfred Marder ir 
Sidney Taylor, šeštas ap
kaltintas, James Tate, že
mesnio teismo buvo padė
tas po probacija, o apie sep
tintą, Sid Resnicką, džiūrė 
negalėjo susitarti. Angynos 
advokatas Frank Donner 
dabar tuojau pradėjo ape
liuoti už Resnicko išteisini
mą ir probacijos nuėmimą 
nuo Tate.

Apeliacijų teismo nuta
rimas išteisinti apkaltintus 
komunistus buvo ne vien
balsis. Du teisėjai balsavo 
už išteisinimą, bet vienas 
laikėsi priešingos nuomo
nės.

Batista šalina nepatikimus savo 
karinių pajėgų vadovus; Havanoj 
policija stovi pilnai prirengta

Havana. — Batistos val
džia skelbia, kad šalyje da
bar palyinamai ramu, bet 
atrodo, kad pats Batista 
netiki, jog ta ramybė guli 
ant tvirto pagrindo. Jis da
bar pašalino eilę aviacijos 
vadų ir šalina armijos va
dus, kurie jam atrodo esą 
nepilnai patikimi.

Havanos policija laika- 
ma pilnoje mobilizacijoje. 
Policininkai nemiega na-, 
mie, o lieka dieną - naktį

Eisenhoweris rengia 
parodą W. Churchilliui
Washingtonas. — Prane

šama, kad prezidentas Ei- 
senhoweris ragina W. Chur- 
chillą surengti1 jo tapybos; 
paveikslų parodą Ameriko
je. Pats Eisenhoweris pa
siūlė Churchillui jam pa
dėti surengti parodą.

Kaip žinia, Eisenhoweris 
ir Churchillas abu yra dai- 
lininkai-mėgėjai.

batus su New York o Tinioso 
korespondentu Salisbury. Pa
starasis rašė prieš Beriją, ra
šė daug visokių — gal teisin
gų gal melagingų — gandų ir 
gandelių. J. Clark Sahsburį 
pasmerkė, sakydamas, kad 
ans neteisingai rašo. Na, o da
bar, atrodo, juodu abudu pa
siduos ranką ir veikiausia sa
kys tą patį.

M 9 t
Komunistinis judėjimas — 

milžiniška* jėga pasaulyie. Tai 
pripažįsta kiekvienas,kuris jj 
stebi. Todėl vieno ar kelių as
menų pasitraukimas iš to ju
dėjimo yra smulkutis dalykė
lis. J. Clark, atsiminkime, juk 
nebuvo joks vadovas!

Apeliacijų teismo teisėjai 
sako, kad apkaltintieji aš
triai kritikgyo dabartinę A- 
merikos santvarką, bet tai 
yra jų konstitucinė teisė. 
Valdžia neturi pamato sa
vo kaltinime, kad jie laužė 
įstatymus,, sako apeliacijų 
teismo dauguma.

Martha Stone Asher, žy
miausia tarp teistų, yra 
New Jersey veikėja, bet 
ji tapo suimta Connecticute 
ir teista kartu su Connec
ticuto kairiečiais.

Visi išteisintieji pabrėžė, 
kad išteisinimas yra ne
menkas civilinių teisių lai
mėjimas.

( Damaskas. — Sirija kalti-' 
na, kad Amerikos kariniai 
laivai provokaciniai plau- 
kinėja prie pat Sirijos 
kranto. Užsienio reikalų 
ministras Bitaras sako, kad 
Sirija pasirengusi atmesti 
bet kokią agresiją.

stotyse ir tam tikruose ba-1 
rakuose, kad jie būtų vi
suomet pasirengę bet kada 
užgniaužti neramumus.

Policininkai yra gink
luoti ne kaip paprastai re
volveriais arba pistoletais, 
bet šautuvais.

Batista, sakoma, buvo 
planavęs ginkluoti sau pa
tikimus jaunimo dalinius, 
bet paskui įsitikino, kad 
bus sunku nustatyti, kas 
lojalūs ir kas ne.

Darbietis Bevan 
atvyko Maskvon 
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Maskva. — Čia atskrido 
Britanijos kairesniųjų dar- 
biečių lyderis A. Bevanas. 
Jis čia atskrido iš Lenki
jos, kur praleido nekurį 
laiką, susipažindamas su 
vietine padėtimi.

Prieš apleisdamas Brita
niją Bevanas sakė, kad jis 
vyksta į socialistiniuš kraš
tus, kad susipažinti su ten 
vykstančiomis pakaitomis. 
Bevanas tikisi turėti pasi
kalbėjimus sif vadovaujan
čiais tarybiniais teoęetikais.

Belgradas. Gomulka 
sakė belgradiečių miniai, 
kad Lenkija skaito Jugo
slaviją savo tikra drauge. 
Lenkija taipgi palaiko bro
liškus ryšius su savo didžią
ja socialistine kaimyne Ry
tuose — Tarybų Sąjunga, 
sakė jis.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

Gyvenimas Lietuvoje
Mūsų korespondento

LIETUVOS PLENTUOSE
Vilnius. — Juosdami kal

vas, per miškus ir upes, 
iš miesto į miestą, iš kai
mo į kaimą vinguriuoja 
plentai, kurie Lietuvos že
mėlapyje pažymėti įvairia
spalvėmis linijomis. Juodų 
linijų darosi kas kartą 
daugiau. Šia spalva pažy
mimi asfaltuoti plentų ruo
žai. Taip atrodo respubli
kos plentų rekonstruavimo 
ir statybos planas.

Užsibrėžę uždavinį per 
artimiausius 2-3 metus pa
daryti kelius pravažiuoja
mus bet kuriuo metų lai
ku, remontininkai iš pava
sario ir rudens polaidžių iš
plėšia vieną kelio kilomet
rą po kito, padengdami jį 
asfaltu. Respublikos kelių 
darbuotojai vietoje maišo 
bitumą su žvyru, nes šis 
maišinys Lietuvos klimato 
sąlygomis tinka dangai.

Plačiai asfaltuoti plentus 
Lietuvoje pradėta tik poka
rio metais. Nuo 11945 me
tų asfaltuotų kelių ilgis pa
didėjo daugiau kaip 14 
kartų ir siekia daugiau kaip 
pusantro tūkstančio kilo
metrų. Iki penkmečio pa
baigos tokių kelių bus be
veik dvigubai daugiau. Bus 
tobulinami ir tvarkomi Ry-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — “AFL- 
CIO News” paskelbė, kad 
dvi AFL-CIO unijos, auto- 
darbininkų ir elektristų 
(UAW ir IUE) palaikys 
kaip pareigūnus 22 savo 
veikėjus, kurie pasinaudo
jo penktuoju konstituciniu 
pataisymu ir neatsakinėjo 
Eastlandui per ragangau- 
diškus senatinius tyrinėji
mus.

Visi šie 22 . anksčiau pri
klausė prie pažangiečių va
dovaujamos UE unijos, iki 
jų lokalai perėjo į UAW ar
ba IUE.

Budąpeštas. — Premje
ras Kadaras pareiškė, kad 
šalis, kurioje vaikai su šau
tuvais ir durtuvais sulaiko
mi nuo ėjimo mokyklon 
vien todėl, kad jų oda tam
si, neturi jokios moralinės 
teisės mokinti kitus. Ka
daras turėjo mintyje Ame
rikos rezoliucijas apie Ven
griją Jungtinėse Tautose.

Moksleiviai streikavo 
solidarume mokytojams 
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Santiago, Čilė. — Visi Či
lės vidurinių ir techniškų 
mokyklų moksleiviai ’buvo 
išėję į 24 valandų streiką, 
solidarizuodamiesi su mo
kytojais, kurie reikalauja al
gos pakėlimo. Streike da
lyvavo apie 40,000 mokinių.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito. 

gos-Sovietsko ir Minsko- 
Kalingrado magistralių 
Lietuvos ruožai, šiems dar
bams jau ruošiamasi.

Remontuojant kelius, kar
tu tvarkomi tiltai. Per ne
dideles upe tiesiami suren
kamo tipo tiltai iš gelžbeto
nio detalių.

Dideli darbai laukia tiltų 
statytojų Kauno hidroelek
trinės rajone. Busimosios 
Kauno jūros vandenys ap
sems Kauno-Vilniaus auto
magistralės ruožą. Kad 
nereikėtų keisti jos dabar
tinės krypties, per tvindo
mą kelio dalį nutarta nu
tiesti arkų tiltą. Tai bus 
pirmas Lietuvoje tokios 
konstrukcijos tiltas.

Plečiantis respublikoje 
tarpmiestiniam autobusų 
susisiekimui, kilo reikalas 
statyti nuolatinio tijSo sto
tis. Jose bus laukiamosios 
salės, bilietų kasos, bufe
tai. Tokios autobusų stotys 
jau pradėtos statyti Drus
kininkų kurorte, Rasei
niuose, Zarasuose ir kituo
se miestuose. Be to, numa
tyta . pastatyti 60 autopa- 
viljonų įvairiose tarpmies
tinio autobusų kursavimo 
linijos vietose.

Chuligan. sako: 
norėjom pagaut 
bile kurį negrą
Springdale, Ala. — Kaip 

jau buvo pranešta, praei
tą savaitę keli balti chuli
ganai pasigavo negrą Judge 
(vardas, ne titulas) Aaroną, 
nusivežė jį automobiliu į 
vieną garažą, kur jį kanki
no, o paskui kastravo, dar
gi užpildami terpentino ant 
žaizdos.

Aaronas dabar ligoninėje, 
kur jo gyvastis dar vis pa
vojuje. Keturi chuliganai 
tapo suimti ir jie dabar ka
lėjime. Garaže, kur tapo 
pravestas tas baisus nusi
kaltimas, rasta rasistinės 
literatūros ir . . biblija. Su
imtieji chuliganai klausti, 
kodėl jie pasirinko Aaro
ną. Jų atsakymas: '“Norė
jome pagauti bile kurį 
negrą. . .”

K. Partijos pareiškimas 
lapie Clarko pasielgimą
New Yorkas. — Komu

nistų partijos administraty- 
vis komitetas, susidedantis 
iš nacionalinio komiteto na
rių, kurie gyveno New 
Yorke, išleido ilgoką pa
reiškimą apie Joseph Clarko 
pasitraukimą iš Komunistų 
partijos ir “Daily Worker” 
redakcijos.

Clark motyvavo savo pa- 
sitraukumą teigimu, kad 
partija nevykdo savo pra
eito suvažiavimo nutarimų 
ir slinksta atgal link sek- 
tantizmo. Administratyvis

Eisenhoweris sutiko 
priimti O. Faubusą

Vietoje būti nubaustu., rasistas 
bus priimtas paties prezidento

Newport, R. I. — Prezi
dentas Eisenhoweris suti
ko šiandien, penktadienį, 
priimti Arkanso guberna
torių Faubusą, kuris laužy
damas teismo patvarkymus 
ir įstatymus, pasiuntė val
stijos nacionalinę gvardiją 
prie Little Rock Central vi
durinės mokyklos, kad ne
įleisti negrų mokinių.

Faubus, kaip žinia, trau
kiamas atsakomybėn teis
me. Bandydamas išsisukti 
iš jam susidariusios sun
kios -padėties, jis dabar 
prašė būti priimtam pa
ties prezidento, kad “tar
tis” apie reikalą.

Stebėtojai nurodo, kad 
Eisenhoweris turėjo pasi
rinkimą. Jis galėjo pasaky
ti Arkanso gubernatoriui, 
kad jis turi visų pirma elg
tis pagal teismo patvarky
mus ir nėra apie ką tartis. 
Bet jis pasirinko kitą ke
lią: jis pakvietė Faubusą

Bonn a i nepatinka Jugoslavijos 
parama Lenkijos rubežiams, bet 
tas protestas tapo ignoruotas

Belgradas. — Kaip jau 
buvo pranešta, Tito užtik
rino Gomulkai, kad Jugo
slavija pilnai remia Lenki
jos teisę palaikyti ant vi
sados senas .slaviškas že
mes, kurios tapo atimtos 
nuo Vokietijos — Šlionską 
ir Pomožę (Sileziją ir Po
meraniją). Lenkai sako, 
kad jokia kita šalis taip 
aiškiai ir nedvejojamai ne
užtikrino savo solidarumo 
lenkams jų pasiryžime pa-

Sukarno-H atlos 
pasikalbėjimai
J akarta. — Prezidentas 

Sukamo veda rimtus pasi
tarimus su Hatta, buvusiu 
krašto prezidentu. Kuomet 
Indonezija kovojo už savo 
nepriklausomybę nuo Olan
dijos, Sukamo ir Hatta bu
vo žymiausieji tos kovos 
vadai. Dabar Hatta stovi 
opozicijoje prieš Sukamo 
valdžią, nes skaito Sukamo 
per daug kairiu. Hatta tu
ri daug įtakos dabar deši- 
niuose elementuose, kurie 
Celebese ir Sumatroje at
sisako klausyti centralinės 
valdžios.

Per tuos pasikalbėjimus 
Sukamo prašęs Hattos, 
kad jis Indonezijos vieny
bės labui bandytų įtikinti 
savo šalininkus laikytis 
tvarkos ir nekenkti kraštui.

komtetas patiekia eilę aiš
kinimų, kad taip nėra ir pa
smerkia Clarko žingsnį 
kaip klaidingą.

atvykti pas jį.
Faubus šiandien ats- 

skrenda čia, į laikiną “Bal
tąjį namą”, kur Eisenhow
eris atostogauja. Jis at
skris Arkanso nacionalinės 
gvardijos orlaiviu, tuomi 
lyg pabrėždamas savo ne
priklausomybę.

Dar gali būti, kad jis at
vyks ne šiandien, o šešta
dienį, bet kad prezidentas 
jį priima, jau tikra.

’ Tuo tarpu Little Rock 
mokykla dar vis “saugoma” 
nacionalinės gvardijos ka
rių ir negrai, kurie mokyk
loje užregistruoti ir kuriuos 
pati mokykla nori priim
ti, neįleidžiami, nepaisant 
teismo patvarkymo, kad 
kariai neturi teisės sulaikyti 
mokinius.

Negrai mokiniai taipgi 
neįleidžiami į North Little 
Rock mokyklą, kur jiems 
kelią pastoja ne kariai, o 
rasistų gaujos.

laikyti dabartines sienas.
Bet tas solidarumas ne

patinka Vakarų Vokietijos 
militaristams, kurie reiškia 
pretenzijas į tas teritorijas. 
Vakarų Vokietijos amba
sadorius Belgrade Herr 
Pfleiderer išreiškė Bonnos 
valdžios vardu “susirūpini
mą”. Jis prašė Jugoslavijos 
valdžios, kad būtų plačiau 
išaiškinta, kodėl Jugoslavi
ja taip griežtai remia 
Lenkijos tėritorinius teigi
mus.

Jugoslavijos valdžia, bet
gi, ignoruoja Bonnos am
basadoriaus nepasitenkini
mo išraišką. x

Lenkijos ir Jugoslavijos 
lyderiai tuo tarpu tariasi 
Brioni saloje, kur Tito turi 
savo asmenišką vilą. Sako
ma, kad Gomulka pageida
vo, kad derybos vyktų pa
čiame Belgrade, nes jis 
yra kuklių palinkimų žmo
gus ir nemėgsta gyventi 
prabangoje, kaip gyvena 
Brioni saloje Tito, taipgi 
nemėgsta dalyvauti ištai- 
kinguose banketuose. Bet 
Tito jį įkalbėjo vykti į sa
lą.

Madridas. — Diktatorius 
Franco priėmė Jordano ka
ralių Husseiną, kuris atvy
ko Ispanijon. Husseinas sa
kęs, kad “Arabai jaučia gi
lų draugiškumą Ispanijai, 
su kuria juos jungia arti-' 
mi ryšiai”. Kaip žinia, Is
panija per ilgus amžius ra
dosi po arabų-maurų kultū
rine .įtaka.
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Koks oras 100 kilometrų 
aukštyje?

pen- 
šiau- 
dave

TARPT AUTINIAI 
GEOFIZINIAI METAI
Oru kvėpuoja žmogus, gy

vūnija, be oro deguonies ne
būtų žemėje gyvybės. Mil
žiniški akmenys, pasakišku 
greičiu lakstą tarpžvaigždi
nėje erdvėje — meteorai — 
nekrinta mums ant galvų; 
patekę į mūsų atmosferą, 
jie, trindamiesi į orą, įkais
ta ir sudega, nepasiekdami 
žemės paviršiaus. Atmosfe
ra sulaiko gyvybei žalingus 
ultravioletinius saulės spek
tro spindulius. Todėl ne
nuostabu, kad šis patikimas 
mūsų planetos apvalkalas— 
atmosfera nuo seno domino 
mokslininkus. Kokia at
mosferos sandara, kokia oro 
sudėtis kelių dešimčių kilo
metrų aukštyje ■— daugybė 
tokių ir panašių klausimų 
ilgą laiką buvo mįslė. Ne
sant priemonių pakilti į 
kiek didesnį aukštį, buvo 
tenkinamasi stebėji m a i s 
nuo žemės paviršiaus.

Kai 1930 metais profeso
rius Molčianovas išrado ra
diozondą, atsirado galimy
bės plačiau susipažinti su 
atmosferos sandara. Tačiau 

radiozondai pakyla aukš
tyn tik 30-40 v kilometrų. 
Geofizikos mokslui, o taip 
pat kai kurioms technikos

TITO IR GOMULKA TARIASI
JUGOSLAVIJOJE šiuo metu vieši Lenkijos delega

cija, vadovaujama Vladislovo Gomulkos, Lenkijos Apvie- 
nytos Darbininkų (Komunistų) partijos sekretoriaus.

Delegacija, sako pranešimai iš Belgrado, buvo la
bai gražiai, entuziastiškai sutikta ir priimta. Delegacijon 
įeina tokie žymūs, asmenys, kaip Juzef Cyrankiewicz, 
premjeras, užsienio reikalų ministras Adant Rapacki ir 
žemdirbystės ministras Edward Ochab.

Šiuo metu eina pasitarimai tarp Tito valdžios ir Go
mulkos delegacijos. Ką ten jie taria, kol kas niekas ne
žino, bet medžiagos pasitarimam, be abejonės, bus už
tenkamai.

Prieš kelerius metus, kai Tito buvo pašalintas iš Ko- 
minformo, kai Tarybų Sąjunga sutraukė su juo visus 
ryšius (tai buvo J. Stalino laikais), Gomulka buvo iš
mestas iš Lenkijos Komunistų partijos sekretoriaus ir į- 
kalintas dėl to, kad jis pritarė Titui.

Kaip dabar viskas atrodo, Jugoslavijos išmetimas iš 
Kominformo buvo be jokios didesnės priežasties, buvo 
padarytas labai ūmai ir tai pakenkė ne tik Jugoslavijai, 
o ir visam socialistiniam pasauliui. Chruščiovas sakė, 
jog tai buvo atlikta Stalino ir Berijos sumanymu.

Politikoje, sakoma, asmuo miršta ne vieną, o daug 
kartų. Gomulka, atrodė, politiškai buvo jau miręs, ta
čiau susidėjo tokios sąlygos, kad jis ir vėl grįžo į Len
kijos valstybės priešakį ir šiandien skaitomas vienu 
žymiausių veikėjų-vadovų. šiandien jis tariasi su Tito, 
atstovaudamas Lenkijos valstybę ir partiją.

Vienas jau aišku: Gomulkos apsilankymas Jugosla
vijoje ištraukė iš Tito pripažinimą dabartinių vakari
nių sienų, kurios eina pagal Oder-Neisse upes. Tai dide- šakoms žemutiniu atmosfe- 
lis dalykas Lenkijai. Kaip žinia, Amerika ir Anglija rų sluoksnių tyrinėjimų ne- 
tas Lenkijos sienas tebeskaito laikinomis. Girdi, gal ii- .užteko, reikėjo kopti į di- 
gainiui jas teks pakeisti Vokietijos naudai. Tito pasaky- Jgsnį aukštį. Dar visai ne
inąs, kad jis pripažįsta dabartines Lenkijos-Vokietijos seniai viršutiniai atmosfe- 
sienas pastoviomis, be abejojimo, paveiks ir kitas val
stybes.

Gomulka, kalbėdamas Belgrade, pripažino, jog Ta- poliarines pašvaistes, 
rybų Sąjunga yra didžiausias ramstis, kuriuo Lenkija 
gali pasiremti, kovojant už savo šalies -nepriklausomy
bės ir dabartinių sienų išlaikymą.

Prieš šį Tito-Gomulkos susitikimą kai kurie spėlio- 
tojai sakė, būk jiedu ką nors sutars prieš Tarybų Są- 
jugą. Mums neatrodo, kad taip bus. Tiek Gomulka, tiek 
Tito gerai žino, jog Tarybų Sąjunga yra tas kaimy
nas, kuriuo galima pasitikėti, kuris yra tvirtas, kuris 
bet kada gali užpultuosius socialistinius kraštus apgin
ti. Taigi daryti kaž kokias sutartis prieš Tarybų Sąjun
gą būtų paika.

Abidvi — Jugoslavija ir Lenkija — yra prastoje e- 
konominėje padėtyje. Abidvi jos gauna dolerių ne tik 
iš Tarybų Sąjungos, o ir iš Amerikos. Lenkijos vyriau
sybė tik -nesentai baigė sutartį su JAV.,- pagal kurią Var
šuvos valdžia gaus iš Amerikos už apie 80 milijonų do
lerių visokių produktų.

Na, matysime, kas iš tų pasitarimų Belgrade išeis.

rų sluoksnių tyrinėjimų ne-

NIEKO GERA NEBUS
PRASIDĖJO Jungtinių Tautų speciali sesija “Ven

grijos reikalais”. Mūsų šalies atstovas, Mr. Lodge, rodo
si, gan atsargiai -kalbėjo, neš matė, kad iš tų debatų 
nieko gero neišeis.

Tarybų Sąjungos atstovas Sobolievas daug griež
čiau smerkė Amerikos “kusinimą” kitų tautų prieš Ta
rybų Sąjungą. / .

Čia svarstomas raportas, kurį pagamino specialu 
komisija, bet pagamino net nebuvsi Vengrijoje, o tik pa
sikalbėjusi su įvairiais pabėgėliais, kurių tarpe yra ne
maža fašistų.

Reikalauti, kad Tarybų Sąjunga ištrauktų iš Ven
grijos savo kariuomenės įgulas, mums rodosi, nėra lo
giška. Tos įgulos, atsiminkime, ten yra palaikomos, ei
nant Varšuvos paktu (susitarimu). Varšuvos susitari
mas buvo padarytas po to, kai NATAS nutarė gink
luoti Vakarų Vokietiją, ruošiant ją karui prieš socia
listinius kraštus. , • t

Vengrija tvarkosi; ji apgydė žaizdas, kurias padarė 
fašistinis išstojimas praėjusiais metais, remiamas už
sieninių imperialistinų valstybų.

Daug vengrų, kurie buvo pabėgę į užsienį, šian
dien grįžta atgal į namus, į gimtąją šalį.

Štai, net “dideli dipukai” grįžta atgal. Miklos Sziabo, 
vienas “Vengrijos Revoliucinės tarybos” įkūrėjų, tik šio
mis dienomis, susiėmęs visus dokumentus, iš Austrijos 
grįžo į Vengriją!

Jau tūkstančiai vengrų pabėgėlių grįžo į savo tė
vynę; daug jų, pasiekusių Ameriką, čia nerimastauja ir, 
sakoma, rengiasi grįžti atgal.

Taigi viskas Vengrijoje tvarkosi. Kišimasis į Vengri
jos vidujinius reikalus, ką bando daryti ši speciali Jungi 
Tautų asamblėja, nėra reikalingas; mums rodosi, jis net. 
žalingas. <.. -

ros sluoksniai būdavo ti
riami tik stebint meteorus,

> se
kant, kaip sklinda garsas, 
radijo bangos, šviesa.

Po antrojo pasaulinio ka
ro Tarybų Sąjungoje ir 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse viršutinius atmosfe
ros sluoksnius tirti pradėta 
pakvietus į pagalbą raketi
nę techniką. Raketos, su jo
se įtaisytais mokslinio tyri
mo įrengimais, gali-pakilti 
į milžinišką aukštį. Tačiau 
paruošti tokią raketą, yra 
ne taip jau paprasta. Ma
tavimo prietaisai, esantieji' 
joje, turi išlaikyti ir smar
kų temperatūros bei slėgio 
kilimą, ir raketos 
didėjimą,, turintį didžiulę 
smogiamąją jėgą, 
tiniai tokių raketų mode
liai jungia savyje varomuo
sius ir stabdomuosius įren
gimus, sūd ė tingiausią 
mokslinio tyrimo aparatū
rą. Kai visas šis įrenginys 
pasiekia atitinkamą aukštį,

greičio

Pasku-

Toks žymus temperatūros 
kaitaliojimasis aiškinamas 
tuo, kad atmosferos sluoks
niai turi skirtingas spindu
lių. sugėrimo ir energijos 
apykaitos savybes. Taip pat 
nustatyta, kad saulės spek
tre yra spindulių, kurių 
banga dar trumpesnė, ne
gu ultravioletinių. Meteo
rologinės raketos įrodė ir 
tai, kad oro dujinė sudėtis 
net 100 su viršum kilome
trų auktyje yra tokia pat, 
kaip ir žemės paviršiuje. 
Žinoma, oras ten yra žy
miai retesnis.

Atmosferos tyrimai rake
tų pagalba įgalina gauti 
vertingus duomenis apie 
kosminius spindulius, že
mės magnetinį polių, mik- 
rometeoritus ir kitus svar
bius reiškinius. Tai yra 
ypatingai svarbu spren
džiant tarpplanetinių kelio
nių problemą. •'

Pagal Tarptautinių geo
fizinių metų programa 
TSRS, JAV, Anglijos, 
Prancūzijos, Australijos ir. 
J a p o n ijos mokslininkai į 
viršutinius atmosferos 
sluoksnius paleis daugiau 
kaip 600 raketų. Milžiniš
ką reikšmę TSRS ir JAV 
mokslininkų sukonstruoti 
dirbtiniai žemės palydovai. 
Bendras daugelio šalių tyri
nėtojų darbas atneš didžiu
lę naudą geofizikos moks-, 

meteorologijai, aviaci- 
radijo ryšiams.
(Iš “Večerniaja Moskva’')

lui, 
jai,

Scranton, Pa
ls apmirųsio miestelio

Nors Scranton o • pažangūs 
draugai neturi jokių parengi
mų bei susirinkimų del tūlų 
priežasčių, bet vistiek, pasi
darbuojant keliems draugams 
-gėms parėmė darbininkišką 
spaudą. Kaip buvo jau pra
nešta spaudoj, Laisvės fondui 
tapo surinkta 104 doleriai, 
po to vėl tie' patys draugai 
pradėjo rūpintis ir “Vilnies” 
palaikymu (tie patys Grau- 
d raugai, tai yra, E. Gėležaus- 
kienė ir P. Šlekaitis), na, ir 
pasekmės: — surinkta aukų

Aukojo sekantį draugai' 
draugės: Laisvės rėmėjas $b, 
B. Reklaitienė *$5, P. Šlekai
tis pirmiau buvo aukojęs $2, 
c dabar dar dadėjo $3„ tai ir 
jo bus $5, E. Geležauskienė! 
$5, A. Petrus $3, 
$2, D. Elinckienė 
M. čerkauskaitės $2,

Senbernis 
$2, O. ir 

o po
automatiškai išsisklei dži a fjoierį. p Indrulienė, A. Kan- 

draskas ir J. Grinevičius. Tai 
viso susidaro $33. Aš labai no
rėjau-, kad surinkt bent $50, 
bet daugumas, -kuriuos atlan
kiau, tai nusiskudė visokiais 
trūkumais ir sake, kad neturi 
ištekliaus kam nors aukoti. 
Ne, ką gi padarysi?

Aš pastebėjau “Viiny" 
(ru-gs. 3 d.), kaip kas platino 
kulnies bilietus, bet nemačiau 
savo vardo, nors aš išplati
nau (išpardaviau) visą seriją 
ir. už ją pinigus pasitmčiau 
liepos 8 d., ir gavau pakvita
vimą, datuotą 10-tą d. liepos. 
Tai aš nežinau, kas ten pasi
darė kad nebuvo mano var
das paminėtas.

Daugumas manys, 
tikietttkus sunaikinau, 
nigus pasilaikiau sau,

parašiutai, kurie jį sveiką 
pristato į žemę.

Atmosferos tyrimai rake
tiniais prietaisais parodė 
daug įdomaus. Pavyzdžiui, 
paaiškėjo, kad oro tempera
tūra krinta pradžioje tik 
kylant iki 10-15 kįlomėtrų, 
pasiekdama 80 laipsnių šal
čio. Toliau ji pradeda kil
ti, .ir 45-50 kilometrų aukš
tyje ji jau yra 10-20 laips
niu šilumos, bet 80 kilo- A. 7
metrų aukštyje vėl krinta 
iki 100 laipsnių šalčio. O 
maždaug 200 kilometrų 
aukštyje atmosfera yra ga
na smarkiai įkaitusi — net 
iki 100 laipsnių šilumos. 
Nustatyta, kad, kylant dar 
aukščiau — iki 300 kilome
trų, — atmosferos tempe
ratūra siekia net 1,000 iki 
1,500 laipsnių šilumos.

t Jį............... -- . ,
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Mackinaw City yra pačiam 
gale pietinio pusiasalio Michi
gan valstijos, kurį skiria 
kios mylios vandens nuo 
rinio pusiasalio. Indėnai 
vardą Michilimackinac
mes kraštas). Vėliau europie
čiai pakeitė, sutrumpindami 
tą dvilypį žodį.

Jėzuitas Marquette su savo 
pasekėjais apsistojo čia pir
mieji. Vėliau pribuvo tra/ncū-. 
zų prekybos misija, ir pradė
jo prekybą su indėnų genti
mis. 1673 metais francūzai 
militaristai pastatė tvirtovę ir 
kariavo prieš britus, kurie 
veržėsi Į tą teritoriją. Britai 
papirkinėjo indėnus, kad pa
dėtų. kariauti pries francūzus. 
Ir 1714 metais britai su indė
nų pagalba nugalėjo francū
zus, jie buvo priversti pasi
traukti. Bet franCjūzai nepali 
ko skolingi ir britams. Indė
nai su francūzų parama vade 
karą prieš britus. Ir 1763 m. 
Ojibiwa gentės indėnai, ve
dami vado Pontiac įsiveržė į 
tvirtovę, ir kovoje britai be
veik visi žuvo. Vėliau britai 
tvirtovę atkariavo ir laikė iki 
1781 m eitų. Tu om et Britam j a 
turėjo daug bėdų Europoje, 
ir spaudžiami Jungtinių Vals
tijų .kariuomenės buvo pri
versti trauktis iš tvirtovės, o 
ir iš visos Michigano teritori
jos. Nes tuomet dar skaitėsi 
indėnų teritorija po britų glo
ba.

Michilimacknac tvirtove 
ėjo iš rankų į rankas. Ant jos 
bokšto plevėsavo trijų valsty-, 
bių vėliavos. O dar ir indėnų 
gentis kariavo už tą kampelį. 
Šiauriniam Michigano kampe, 
ežerų pakraščiais buvo/ daug 
tvirtovių, bet svarbiausia bū
vi Mackinac: nes kas valdė 
tą tvirtovę, tas valdė visą te
ritoriją, nuo Mississippi upės 
į rytus, iki Atlanto vandeny
no.

Apsistojus karams ir revo
liucijoms, fortas darėsi nerei
kalingas, riogsojo tuščias. Sa
koma, kad jau buvo gerokai 
apgriuvęs, o. 1934 metais ap
taise originalėje formoje. 
Apylinkė yra valstijos Parkų 
Komisijos i globoje. Daug tu
ristų aplanko tą vietą, žingei-, 
du pamatyti, kokios tvirtovės 
buvo tais laikais. Dabar to
kias tvirtoves vienų kanuolės 
šūviu ištaškytų. .

Mackinaw City mažas mies
telis, nuolatinių gyventojų tu
ri apie 1,000. Jo biznio cent
ras išsidėstęs palei1 27 US ke
lią, prieš prieplauką. Grey

 

hound stotyje yra nebfoga ka- 

 

feteria, vienas restauraMas ir' 
keli saliūnai, kuriuose yrą už
kandžių. Vienas viešbutis iT 
keli motels. Vasaros metu 
sunku gauti kambarį nakvy
nei, nes suvažiuoja daug tu
ristų ir visi sustoja nors trum
pam laikui. Yra du “dokai” 
laivams sustoti: vienas tar
nauja geležinkelių komp. 
traukiniams ir žmonėms per
vežti, kitas automobiliams ir 
žmonėhis. Automobilių dokas 
turi daugiausia darbo, nes au
tomobiliai plaukia kaip upės 
vanduo. Penki “ferrai”, paim
dami po 75 autus, dar nespė
ja pervežti; laukiančių yra; 
visados. 4

Automobilistai 1 a įmingi, 
jau neilgai reikės laukti, kaa 
pervežtų į kitą pusę pertakos. 
Tiltas jau baigiamas statyti ir 
lapkričio mėnesį bus užbaig
tas. Jau septyniasdešimt treji 
metai planuota -statyti tiltą,» 
arba kasti tunelį. Ruoštis .prie 
statybos pradėjo tik 1954 mc-} 
tų pavasarį. Tas didelis dar
bas užims daugiau kaip tris 
metus, ir kainuos 1'0,000,000 
dolerių. Ilgio tiltas burės 26,-. 
444 pėdas, '-plieno struktūra 
X7,918 pėdų. Galės važiuoti 
du autaixgreta. į abi puses. 
Technika, pranešesne už vi
sus kitus egzistuojančius 
tus, ; valstijos autoritetai 
džiuojasi tuom.

Mackinac Island, Michigan
Mackinac sala nedįdelė, tu

ri apie 2,800 akerių, arba ne 
pilnai keturias kėtvirtainesi 
mylias. Iškilus 150 pėdų aukš

čiau jūrų paviršiaus. Kalvuo- 
ta ir beveik visa apaugusi me
džiais ir krūmais, f Sala 
kaip ir vartai iš Iwkm į Mi
chigan ir Superior ežerus. Ka
dangi sala yra aukščiausia 
vieta apylinkėje, tai iš jos 
matosi į visas puses aplink. 
Ten britų militaristai įsitaisė 
bazę-tvirtovę, iš kurios užpul
dinėjo kovotojus už nepri
klausomybę laike karo 1812 
metais. Tik kada britai gavo^ 
smūgį ties New Orleans, 1812 
metais, tai (turėjo pasitraukti 
iš visų bazių ir palikti Jungti
nes Valstijas ramybėje. Jung
tinių Valstijų kariuomenė ap
leido Macknac salą 18'95 me
tais ir pavedė valstijos žinion.

Sala turi savivaldą kaip 
miestas turi savo visą admi
nistraciją. Saloje didžiausias 
pastatas yra Grand viešbutis. 
Turi 600 kambarių, dideliems 
suvažiavimams sales su viso
kiais patogumais: tarsi atski
ras miestukas, tai republiko-

1 nų rojus. Ten Michigano gu
bernatoriai turi savo baltąjį 
namą, kuriame praleidžia 
atostogas.

Pagal 1950 metų sąrašą 
nuolatinių gyventojų saloje 
yra 572. Visi gyvena pietinia
me saliukės kampe, prie Hal- 
dimand įlankos apię prieplau
ką. Tik Grand viešbutis to
lia u-aukštumoje. Yra geri ke
liai, tik automobiliais važinė
ti nevalia. Visa transportacija 
ark 1 i u k ais-k ari e ta, dviračiu

yra

arba pėsčias. Pavežiojimui 
svečių ir viešnių užlaiko 120 
arklių ir užtenkamai karietų 
ir šoferių. O jeigu nori pava- 
žinėti “poniškiau”, tai gan 
orlaiviu paskraidyti arba lai- < 
vuku paplaukioti ant vandens.

Jeigu tikėti vežiko tvirtini- • 
mui, tai ant salos nėra musių 
ir uodų. Sako, veisimuisi sąly
gos prastos: dieną perkaršta, 
naktį peršalta, tai parazitams 
nepatinka. Bet ten privisę vi
sokių vertelgų-karabelnykų, 
kurie išsidėstę visokį šlamštą 
laukia praeivių, kad pirktų. 
Visi1 nori lengvai gyventi, o 
pikti kaip širšės.... Kaip kas 
priėjęs pasižiūri ir neperka, 
tai piktai barasi ir net kolio- 
jasi.

Kada sugrįžau nuo salos į , 
Mackinaw City, greitai nufe- 3 
jau į viešbutį užimti kamba
rį, bet jau' buvo visi užimti, 
žinojau, kad už kelių blokų 
yra motels, nueinu, ten irgi 
vietos nebebuvo, bet savinin
kė paskambino kitoj vietoj sa
vo bičiuliams, ten sutiko pa
daryti vietą pergulėti.

Tokiame mažame miestely
je, kada Algomah laivas išlei
do apie penkis šimtus žmonių, 
tai prisipildė visos biznio 
įstaigos. Mieste judėjimas per 
visą naktį, kaip didmiestyje, 
žmonės baliavoja, linksmina
si iki prašvinta. Tada jau kita 
mena. Vieni važiuoja iš šiau
rės į pietus, kiti į šiaurę, toks r 
ten susigrūdimas. Ir vienus i>* 
kitus reikia pervežti per van
denį.

IŠ ARGENTINOS

til- 
di<-

Baigiantis žiemos sezo- ferencija padarė daug išlai- 
nui, eina prie baigos ir dų, didelės vaišės iškeltos 
mūsų kolonijosVorganizaci-1 svečių garbei, o viskas pa- 
jose numatyti šiąi panora- brango dar labiau... 
mai kultūriniai parengimai 
bei kiti stambesni 
liniai užsibrėžimai. \Argen- 
tinos lietuvių kolonijoje 

okari- 
niu laikotarpiais bufvo žy

 

miai stipresnis visas)pažan-l 
gos veikimas, ir aūkščiau 
buvo vertinamas organiza
cijos sudėtingumas įr josios 
vadovaujami kadraį.

Stambiausia iŠ visų drau
gijų, tai buvo “Laisvoji 
Lietuva,” lędri turėjo nuo
savą laikraštį “Vienybę” ir, 
keletą tūkstančių narių. 
Tos organizacijos likvidavi
mas—ne savanoriškas: su
davė didelį smūgį mūsų pa
žangiai kolonijai ir ją pa
stūmėjo iškrikos link. 
Nepalankios politinės sąly
gos ir vadovybių neapsuk- 
rumas padarė kolonijai 
žaizdą, kurios pagydymui 
“vaistai” susenėjo, stoka 
“vitaminų.”

Viršminėtas pergyven
tas nedėkingas istorijos lai
kotarpis nusinešė į savo ar
chyvą ir mūsų prabėgusią 
jaunystę, kuri nebegrįš. Ta
čiau mūsų kolonijoje yra 
nauja organizacija - klubas 
“Kultūra,” kuriai tapo pa- tokiems parengimams. Jie iš 
dėti tautiškos sielos pama
tai, ir jai tenka pareiga gi
lintis į tnūsų čia esančias 
kitas draugijas ir bendra
darbiauti su jomis, dalintis 
vieni su kitais atsiektais 
nuopelnais. To įgyvendini
mas mūsų išeivijoje reika
lauja ištvermingos veiklos.

Mūsų antrojoje tėviškėje, 
Argentinoje, pasikeitė poli
tinė kryptis, pučia laisves
nis vėjas: pirmą kartą šalies 
istorijoje parlamento rū
muose sėdi ir Komunistų 
partijos atstovai, kurių pri
sidėjimu bus naujai refor

muota valstybės konstituci
ja.

Buenos Aires mieste vyks
ta Interamerikinė ekonomi
jos konferencija, dalyvauja 
20 valstybių. Buvo tikėta
si, jog šios konferencijos 
tikslas bus — palaipsniui 
mažinti nuolat kylančią 
brangenybę. Deja, ši kon-

viveik-

prieškariniais ir

brango dar labiau...
Argentinos pezas krinta 

kasdien; vienas doleris kai
nuoja 45 pezus, gi dienos 
uždarbis nuo 40 iki 80 pe- 
zų; nuoma — vienas butas 
kainuoja dabar, sulyg nau-y 
jai išleistu nuomos potvar
kiu, 400, 500 ir daugiau pe- 
zų, sviesto kilogram'as 20 į 
pezų, mėsos kilogramas 11- 
12-14 pezų, kiauliena žy
miai brangesnė.

Laukiame pavasario, o 
1958 metų šalies rinkimai, 
kurių rezultatai nulems 
valstybės stabilizaciją.

/ V. Mačiulis

Easton, Pa.*

Rugsėjo 1 d. draugai J. E. 
Ratiniai atžymėjo 45 metus 
savo vedybinio gyvenimo. 
Diena pasitaikė graži. Svečių 
suvažiavo labai daug. Net iš 
Brooklyn© dvi mašinos pilnos i 
svečių buvo, taipgi ir jų sūnai 
ir marčios. Teko ir man su 
žmona dalyvauti porą valanV 
dų. Draugai Ratiniai iškūlė 
visiefns svečiams labai pui
kius pietus, taipgi J. E. Rati
niai paaukojo Laisvei $10.00.

Draugai Ratiniai turi labai 
gražią farmą piknikams ir ki

to -ir daro pragyvenimą. Vis
kas įrengta kaip tik tinkama 
tiems parengimams. Niekas 
kitas mūsų apylinkėje neturi 
tokios gražios vietos kaip jie. 
Bet jie'turėjo ir daug išlaidų: 
jis buvo nusilaužęs koją, be
veik visą vasarą ničko negalė- 
j c dirbti. J

Turėjom ir daugiau ligo- \ a 
nių, sirgo F. Urba, buvo opc- x 
ruotas Eastono ligoninėje, tai
pogi buvo apsirgęs M. Urba. 
Dabar jau pasveiko. Sirgo 
draugas S. Matonis; nors ne 
visai, bet sveiksta.

Mano sūnaus Vytauto žmo
na Marija turėjo sunkią ope- 
lacįją Eąston ligoninėje. Pa
sveiko, bet ne visai; kas bus 
toliau, ateitis parodys.

Draugas F. Malkaitis eina 
ant operacijos į Eastono ligo
ninę. Jį ištiko nelaimė, darbe 
patruko. >>

Nors daug turėčiau ko ra
šyti, bet ir aš pats nelabai 
šiuo kartu jaučiuosi gerai.

L. Tilwick
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Apie lietuvius, esančius 
Lietuvoj ir Lenkijoj

Spalio revoliucija žmoni
jai atvertė naują lapą, pa
vergtoms darbo masėmsl pa
tekėjo nauja saulė, o vam
pyrams pradėjo žemė iš po 
kojų slinkti ir jie susirgo 
desperacija. Pirmiausia, jie 
pradėjo šaukti, kad tie, ku
rie gamina maistą, išmirs 
badu, nes nemokės maisto 
pasidaryti. Pamatę, kad 
jiems tas nesiseka, tai su
koncentravo visas spėkas, 
su Hitlerio vadovybe puolė 
jauną darbininkų valstybę, 
tikėdami nušluoti nuo že
mės paviršiaus, bet ir čia 
jiems nenusisekė. Tiesa, 

. nuo karo smūgio nukentėjo 
ne tik jauna socialistinė 
valstybė, bet ir dirbančios 
masės visame pasaulyje.

Kai turčiai dagyveno šį;pabariau: 
tarplaikį, kuomet nei a ga-i/>er jauna įU esi 
limy bes ginklų pagalba su- ^Sukaupti gyvenimo g rožę.

į Klastingos tavo ateities, 
Juk nieks jos neatvožė.
Siek tobulo gyvenimo tatai, 
Kolei jauna širdis plaka, 
Tai kam ir besvajoti
Apie tą Šaltą smėlio kapą?

Jaunutis

grąžinti proletariatą į ver
giją, jie leidžia į socialisti
nius kraštus melų balionus 
oro bangomis, naudoja ra
diją, pulkus misijonierių ir 
galybes šnipų, ir mano, jog 
melais sugriaus darbininkų 
solidarumą ir jie bus pri
vesti grįžti prie feodaliz
mo.

Kaip čia seniai Amerikoj 
“Lietuvos vaduotojai” šau
kė, jog dabar “visą Lietu
vą užplūdo ruskiai” ir visa 
valdžios vadovybė atsidūrė 
“ruskiu rankose,” o lietu- 
vius išvežė į Sibirą. Laikui 
bėgant paaiškėjo, jog tik 
drūčiai nusikaltusius pa
baudė Sibiru, o visas Lietu
vos vairas pasiliko lietuvių 
rankose. Kiek subliūško ka
pitalistinė uždanga ir pra
dėjo ateidinėti daugiau laiš
ku iš Lietuvos. Na, ir tūli 
laiškai ateina su rusų rai- 

*'lynu. Vaje, vaje, koks tai 
delis arbūzas Lietuvos 

vaduotojams”! South Bos
tone “vaduotojai” net po 
stubas taip adresuotus laiš
kus nešioja ir rodo žmo-1 
nėms, sakydami, jog tuojau 
negalėsime nei su giminė
mis per laiškus susikalbėti. 
Gaila tu Lietuvos ° vaduo
tojų,” jie tauškia visai be 
pagrindo. Juk ir kūdikis, 
išgirdęs tokius tauškalus, 
balsiai sukvatos, o ką ir be
kalbėti apie protaujantį 
žmogų, kuris pažįsta savo 
tautą, žino, jog per šimt
mečius carai nesurusino lie
tuvių tautos. Tai kaip mū
sų tėvynė gali surusėti, 
kuomet mokyklos ir spauda 
klesti kiekvienoj bakūžėj?

Neturiu po ranka davi
nių, bet esu tikras, kad 
Lietuvos mokyklose dėsto 
kelias kalbas, o ką ir be
kalbėti apie tokią kalbą 
kaip rusų> su kuriais 
sų tauta susijungus, 
ranka turiu vieną voką, 
kurio uždėta: “from” 
“to.” Tas. tik parodo, 
Lietuvos jaunimas daugiau 
pažįsta anglų kalbą negu 
tūli iš mūsų, kurie pragyve
nome pusę šimto metų čia, 
Aine riko j.

/Reikia pasakyti, jog visoj 
> istorijoj lietuvių tauta taip 

neklestėjo, kaip šiandien. 
Lietuviškos knygos verčia
mos į įvairias kalbas; Lie
tuvos sportininkų vardai 
nuaidėjo per visą pasaulį; 
Lietuvos dainomis - šokiais 
jau gėrėjosi milijonai kita
taučių, ir būkime tikri, jog 
ateis laikas, kuomet Lietu- 
Vos sportininkai ir meni
ninkai palinksmins ir mus 
čia, Amerikoje! Tik, ot, gal 
ne vienas mano, kad mūsų 
toliai, gyvendami Lenki- 

tai tikrai ištautęs. Kas 
►ip mano, tai stambiai 
ysta.

gražiai atrodote. Parašyki
te, kaip ilgai Amerikoje 
žmonės gyvena, kad 1 taip 
gražiai atrodote ir nepase
nę. Pas mus daug jaunų 
žmonių 
džiova, 
žįstame.
sarį daugelis žmonių 
šiltine.

Mes gyvename ant 
Pastatų pas mus tokie:'stu
ba, kluonas ir 
svirną šiandien pradėjome 
statyti molinį, 
kluonas skiedrom padeng
tas, tvartas šiaudais, o svir
nelį norėtum padengti blė- 
ta, bet negalima gauti, ir 
skiedromis gal nepadengsi
me, nes vynelių gauti nega
lima. Tvartus molinius no
rėtum pastatyti, kol Jonu
kui į kariuomenę 'teks eiti, 
bet gal nesugebėsime.

žinoma, šią jauną aštuo-i Brangus dėduke, klausiat, 
kiek gyvulių turime. Turi
me du arklius, dvi karves, 
tris telyčias, keturias avis, 
penkias kiaules, laikom 
paukščius: vištas, antis, žą
sis.

Dėdė klausiat, kuo namus 
apšviečiame. Tos mažiukės 
lempukės jau nežibinam, 
balanų irgi nenaudojame, 
tik žibiname lempą penkto 
arba aštunto numerio. Lau
kai apdirbami arkliais, mes

kuriČia paimsiu šeimą, 
turi pretenzijų ištautėti, tai 
yra mano tėviškės šeima. 
Mat, mano motina buvo 
lenkų kilmės ir ji didžiavosi 
lenkų kalba. Bet dabar gau
nu nuo sesers dukters laiš
kus ir vieną noriu pateikti 
Laisvės skaitytoj’ams, nes 
laiškas kalba apie nuogą 
vietinį gyvenimą. Gražia 
lietuvių kalba parašytas ir 
pūveikslo kitame šone seka
mos eilės:
Kai vėjas verks ant mano leap o 
Ir baltą smėli nudraskys, 
Tada, suspaustos mano rankos 
Jums laiškelio nerašys.

Onytė

niolikos metų poetę sekamai

Rugpiūtis, 1957

DETROITO ŽINIOS

serga ir
Mes tai jos
Pas mus šį

miršta 
nepa- 
pava- 
sirgo

ūkio.

tvartas, o

Stuba ir

Nesenai palaidojome dr-gę 
Beliunienę. Ji tapo sudeginta 
krematorijoj pagal jos pačios 
pageidavimą; drg. Beliūnas 
ir jos vaikai išpildė jos prašy? 
mą. Taigi, ji palaidota lais
vai. Garbė draugui Beliūnui, 
kad jis nekvietė jokių religi
nių “bambizą”. Graboriaus 
koplyčioje ir ant kapinių drg. 
M. L. Balčiūnas pasakė trum
pas prakalbas, nušviesdamas 
velionės veiklą organizacijose 
ir t.t. Dr-gė Beliūnienė apart 
kitų organizacijų, buvo Radijo 
Kliubo narė ir iždininkė, ir 
stropiai saugojo Radijo Kliu
bo iždą. Begailestingoji mirtis 
išskyrė ją iš gyvųjų tarpo. Li
ko nuliūdime, jos vyras Char
les, sūnus ir dukra, ir visi jos 
draugai... Ilsėkis ramiai, dr-ge 
Beliūniene!..

Kliubą; jie turi savotiškus iš- 
rokavimus: vieni nenori pra
rast savo Kliubo “garbingą” 
vardą ir viršininkų vietas, kiti 
nori daug pinigų, kai jie nu
mirs. O tuo patim sykiu visi 
trys Kliubai eina prie mirties: 
nariai miršta, o nauji neprisi- 
rašO'. Taigi, norėdami gauti 
daug pomirtinės, gal negausi
me nei cento kai Kliubu iždai 
išsibaigs.

kiuose piknikuose ir vakarie
nėse, bet kas nuvijo ten Vin
cą Žabui ir kitus? Vadinasi, 
buvo vienybės 
gj reikia žinoti, 
vavusieji tame 
m ė menševikų,
klerikalų bendrą 
frontą, prisidėjo prie terliosi
mo tarybinės Lietuvos ir visos 
Sovietų Sąjungos.

piknikas. Bet 
kad visi daly- 
piknike pare- 
tautininką ir 

reakcini

mu- 
Po 

ant 
ir 

jog

Det- 
nes 

buvo 
buvo

Detroite, manau, kad dau
giausia nukenčia tai advoka
tė Masytė; tūliems žmonėms 
ji stovi ant jų liežuvių : vieni 
sako, kad ji yra “raudona”, 
“pavojinga”. O iš kitos pusės 
pasigirsta balsai, kad ji yra 
neištikima, o gal dar net fa- 
šistė! Tuo patim sykiu Masy
tė, kad ir įsižeidžia, supyks
ta, bet perdaug nepaiso ir pa
tarnauja visokiems žmonėms 
pagal savo profesiją. Ji nie
kad nebuvo nei raudona nei 
geltona, tik priklauso Demo
kratų Partijoj ir darbuojasi 
su demokratais.

Tik, nesenai Detroito prie
miestyje vaikai, bežaisdami 
apre tūlą kanalą, atrado iš
mestą naujutėlį grabą. Polici
ja paėmė tą grabą, ir jieško- 
jo jo savininko, kas pametė 
grabą. Faktas yra tame, kad 
laidojant numirėlius yra va
gių, kurie vagia grabus, ir 
paskui vėl gal juos parduoda 
kitiems. Juk tai geras biznis! 
Jš kurgi atsirado tasai naujas 
grabas prie kanalo tarpe “bu
siu”, išmatose? Atrodo, kad 
vagys nebeturėjo kur padėt 
to grabo, tai išmetė į išmatų 
vietą tarpe krūmokšnių,.

būti valdininkais. Iš to paaiš
kinimo dar daugiau paaiškė
jo, kiek daug darbo ir ener
gijas turi paaukoti laisvama
niai, kad paliuosuot liaudį iš 
religinių žabangų!

Prokuroro O’Brien lavonai 
likosi išvežtas į nortus, į 
Houghton, Michigan, ten, kur 
jis gimė ir augo, ir palaidotas 
prie jo motinos kapo. Daug 
žmonių verkė graboriaus kop
lyčioje ir bažnyčioje. Wayne 
apskritis neteko gero populia- 
riško žmogaus, o darbo unijos 
savo draugo... Bet, jis mirė 
nuo leukemia, kitaip sakant 
— kraujo vėžiu, ir 'tik būda
mas 59 metų amžiaus. Turi
me pinigų gelbėjimui karalių, 
monarchistų nuo komunizmo, 
bet “neturime” pinigų sustab
dymui vėžio epidemijos (li
gos)...

Visur buvęs

Kliubo

Jaunučio gimines, gyvenantieji Lenkijoje, 
Žagaruose

Jaunuoliai, gyve n d a m i' mašinų jokių neturime 
Lenkijoj, taip dailiai varto- kams dirbti, 
ja lietuvių kalbą ir net ko
voja už ją. Mat, kova už 
gavimą lietuvio kunigo 
reikalauja biskio paaiškini
mo, o istorija yra tokia. 
Prie Galadusio, prie Žaga
rų kaimo pušynėlyje stūkso 
senovės stiliaus su trimis 
altoriais bažnytėlė; švento
rius tvora aptvertas, o ka
pai jau sunaikinti. Neteko 
patirti šios bažnytėlės am
žiaus, bet joje būdavo du 
“atpuskai” per metus: 
“Švento Motiejaus ir sek
minių”; ją prižiūrėjo dva
rininkas Kunata. Matomai, 
lenkų valdžia pavedė pa
tiems kaimiečiams bažnytė
lę tvarkyti, tai jie nori, kad 
ir kunigas būtų lietuvis; 
veikiausiai, poniška Lenki
jos dvasiški ja nori pasta
tyti “co to ja.”

Jaunutis

lau-

LAIŠKAS Iš LENKIJOS
Gegužės 31, 1957 m.

Brangus Dėde!
Sveikiname jus visus vie

nu žodeliu ir linkime jums 
gero. Mes esame gyvi ir 
sveiki. Nuo jūsų laiškelį 
gavome gegužės 30, už kurį 
labai labai širdingai dėko
jame, kurį skaitėme po ke
lis kartus. Ir labai dėkoja
me už nuotrauką.

Brangus dėduke, labai

Brangus dėduke, klausiat, 
ar Seinų miestelis pasikei
tė. Taip, pasikeitė. Pasku
tiniais karo metais treč
dalis išdegė. Daugelis sta
tosi, o čia, kur buvo smė
lio kalnas, tai dabar dideli 
sandėliai pastatyti. Klau
siat, ar Žagarų bažnytėlė 
tebestovi. Taip, stovi, tik 
labai vokiečių apdaužyta 
1918 m. Nuo tų metą jo-’ 
kių pamaldų nebūna, nuo 
tada, kada lenkai užėmė Ža-'l 
garus. Pernai norėta taisy
ti, ir pradėjo, bet valdžia 
sulaikė, o dabar jau gavo 
leidimą, tik nenori taisyti,' 
jei negaus lietuvio kunigo.

Į Lietuvą visiškai negali-', 
ma įeiti, nes yra tokia juos
ta per kilometro plotį, kuri 
vadinasi “mirties juosta.” 
Ten negalima eiti.

Mano tėveliui koją skau-' 
dą ir dažnai diegliai šonuo
se. O mamytės širdis nusil-i 
pus; žiemą, kai vėsu, ge*, 
riau, o kai. šiltas oras, tai 
tada daug silpniau. Pas; 
mus mažai žmonių yra svei
kų.

Įdėjome nuotrauką, ku*į 
rią darėme prieš dvejus; 
metus. Gal būsime patikti-; j 
tę—mes paaugę, o tėveliai J 
pasenę.

Sudiev, brangios gimi- ; 
nėlės!

Čer apskaitė Onytė

Po Beliūnienės laidotuvių 
tuojau vėl turėjome kitas lai-' 
dotavęs, tai Nausėdų Charles 
ii Jievos dukros laidotuvės. Ji 
mirė > Californijoj, bet jos la
vonas buvo atgabentas 
roitan ir čia palaidotas, 
čia gyvena jos tėvai. Ji 
tik 37 metų amžiaus,
vedusi su svetimtaučiu. Ji pa
liko nuliūdime savo vyrą, dvi 
dukras, tėvą ir motiną.

Bet palaidota skirtingiau 
negu Beliūnienė. Į šias laido
tuves buvo pakviestas krikš
čioniškas į — “pry ceris”, T r 
vietoje nušviest jos gyvenimą, 
kokia buvo priežastis jos mir
ties, pryčeris kalbėjo apie 
“lordus”, dievus, angelus, ir 
apie pomirtinį jos “linksmą 
gyvenimą”. Laidotuvių daly
viai buvo beveik Usi progre
syviai žmonės. Patėmijau, 
kad Beliūnas'ir Mikas, trupu
tį pasiklausę to “pryčerio” 
“pamokslo”, apleido (išėjo) 
iš graboriaus koplyčios. Kodėl 
jiedu taip paddrė — nežinau.

Net ir 
Martiną 
nors ta- 

įvairių

Iš netolimos praeities atsi
menu vienas vestuves, ir dvi 
numirėlių laidotuves. Vestu
vės tai buvo Cassy Garelio su 
Antoinette Daubariūte; jiedu 
apsivedė teismabutyje pas tei
sėją, laisvai, be bažnytinių 
burtų, — religijos. Tai buvo 
puikiausios, gražiausios ves
tuvės! Pamatysite, kad drau
gai Gareliai gyvens nei kiek 
ne prasčiau negu tie, kurie 
apsivdė su bažnytinėmis cere
monijomis arba su krikščio
niškais pyčeriais.

Laidotuvės gražios, žmoniš
kos, laistos, tai buvo daktaro 
Beliūnienės, Kiti, rodosi lais
vi, progresyviai žmonės, tėvai 
ir jaunuoliai, vestuvių, krikš
tynų, arba 'mirties atsitikime 
—bėga pas 8 kunigą arba pas 
kiikščionišk u s “pryčerius”. 
Argi jie bijo pragaro ir vel
nio ?

Detroite yra trys liet, kliu- 
bai, du pašelpiniai - pomirti
niai, ir trečias tik “draugiš
kas” kliubas vardu Detroito 
Lietuvių Kliubas. Jie visi trys 
yra merdėjimo padėtyje. Kiek 
geriau laikosi tai Detroito Lie
tuvių Kliubas, mat, turi savo 
namą ir gerą saliūną (karčia- 
mą). Bet visų trijų Kliubų

Kai Hamtramck o 
valdybon įėjo viena ypata,, tai 
iš to Kliubo pradėjo bėgti tū
li dipukai; sakė, kad valdyba 
ir :visas Kliubas yra raudoni 
-— jiems pavojingi. Dabar toji 
ypata yra ir Detroito Lietuvių 
Kliubo valdyboje, tai ir čia 
bėda: sako, kad ir tasai Kliu
bas yra “raudonas”. 
Kliubo pirmininką 
įtaria esant raudonu, 
me Kliubo priklauso
pažvalgų lietuviai. Viena na
rė, Board Direktorių narė, be 
priežasties pašalinta iš darbo 
iš Fordo fabriko. Sakoma, lie- 
žuvninkai ;šnipai ją įskundė. 
Kita ypata taipgi turėjo du 
sykiu “pasikalbėjimą” su FBI 
tyrinėt o j a i s (investigeito- 
liais). Bet tos ypatos liežuv- 
ninkai šnipai - informeriai ne
gali įkąsti. Su laiku jie bus iš
vilkti aikštėn.

Rugp. 30 d. š. m. Detroite 
mirė Wayne Apskrities pro
kuroras Gerald K. O’Brien, 
geras, rimtas, progresyvis, ir 
darbininkų unijų draugas. 
Wayne apskritis apima ir De
troitą, todėl jo raštinė ir vi
sas prokurorų štabas ir veikla 
yra Detroite. Jis buvo Demo
kratų Partijos narys, ir sykiu 
su gubernatorium Williams 
nešė demokratų vėliavą (va
dovybę) visoje Michigan vals
tijoje. Jis buvo įžymus, popu- 
liariškas asmuo* jį mylėjo, 
gerbė visos darbininkų uni
jos; jis išbuvo prokororu dau
giau metų negu kokis kitas 
prokuroras Michigan valsti
jos istorijoje — net 11 metų. 
Kai jis numirė, tai buvo pa
šarvotas ir laidojamas su reli
giškomis apeigomis. Viena 
ypata man sakė, kad kitaip 
laidot negalėjo, nes kiekvie
nas valdininkas turi būti ko
kios nors religijos: prie žydų 
rabino arba prie krikščionių 
kunigo. Kitaip jie negalėtų

Miami. — Trečiadienio 
popietį pradėjo atrodyti, 
kad uraganas Carrie nepa
sieks Amerikos sausžemio, 
pasuks į Rytus Atlanto 
link.

LAIKAS PLANUOTI
Kaip visuomet, taip ir šiemet
Laisves Vajus Gavimui

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
bus vedamas ir įvyks tuo pačiu 
laiku, kaip anksčiau. Prasidės 
su 1-ma diena spalių mėnesio ir 
tęsis iki naujų metų—per tris 
mėnesius.

Dabar jau laikas galvoti, planuo
ti, kaip pradėti vajų ir kaip jj 
tinkamai išvesti, kaip gauti kuo 
daugiausiai nauų skaitytojų.

Aišku, turėsime pramogas ir da- ' 
bar jau laikas' samdytis svotai- ; 
nes, organizuoti programas va- 
jaus vakarams. Pasirūpinkime j '' 
parengimus sutraukti kuo dau-/ 
giausiai žmonių. • j'

Prašome kolonijų veikėjus duoti 
vajui iniciatyvos. Vajininkai, tu- ' 
Tintieji daug gerų patyrimų iš 
savo darbuotės vajuose, pasidalin
kite jais su kitais. ;

Laisves Administracija

Detroito Lietuvių Kliubas 
yra niekur neprigulmingas, 
nesikiša į jokią politiką bei 
religiją. Didžiuma Kliubo na
rių yra rimti geri žmonės. Tik 
kai kada dipukai patriukš
mauja; bet su laiku gal ir jie 
bus geri, išsicivilizuos. Ta
čiau rimti Kliubo nariai turė
tų apsvarstyt ir tėmyt, kokie 
gaivalai tarpe jų sukaliojasi, 
kurie liežuvauja, meluoja ir 
skundžia nekaltus žmones, 
nori būti informeriais. O su
žinojus tokius, mesti juos į 
sąšlavyną, kad daugiau ne
kandžiotų nekaltų žmonių.

Rugp. 25 d., š.m., biskį už 
Detroito ribų įvyko “tarptau
tinis” piknikas (gegužinė). 
Sakau “tarptautinis” todėl, 
kad tame piknike dalyvavo 
cicilistai, tautininkai, dipukai 
ir taip vadinami tūli pažan
gūs susipratę žmonės. Tą pik
niką ant farmos surengė cici
listai' (jie ne socialistai neigi 
socialdemokratai, bet grigai- 
t.niai cicilistai, kurie neturi 
nieko bendro x su socializmu). 
lame' piknike buvo Chas. J.

viršininkai ir tūli nariai nęga- Martin, V. Žabui ir kiti. Mar- 
li susivienyt į vieną didelį | tin tai dažnai dalyvauja to-

Iš HAVERHILL IR LAWRENCE, MASS. 
EIS BUSAS Į LAISVĖS PIKNIKĄ 

WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 22 d., busas eis 
į Laisvės pikniką, Worcester, Mass. Iš Haver- 
hillio išeis 10:30 vai. ryto, nuo Lietuvių Kliubo, 
River St.

Iš Lawrencaus išeis 11 vai. ryte nuo Liet. 
Piiliečių Kliubo, 41 Berkeley St.

Norintieji važiuoti kreipkitės į komisijas. 
Haverhillyj į Jaciunską ir J. Masavičių. Law- 
rencuj į Ig. Čiuladą ir S. Penkauską. Prašome 
iš anksto užsisakyti vietas buse. Jei ir lytų, bu
sas vistiek eis į pikniką. Ten yra didelė svetai
nė, lietūs nepakenks.

Komisija

Worcester, Mass
Rugsėjo nn .
September L L

Laisvės Paramai
PIKNIKAS

Rudeninis dienraščio Laisvės paramai piknikas yra 
rengiamas taip, kad j is'Kaipo puikiausias pasilinks
minimas pasiliks mūsų atmintyje per ištisus metus. 
Ir štai kodėl:

ŠAUNIĄ DAINŲ PROGRAMĄ ATLIKS

Jonas Sabaliauskas Ona Dirveliene

AIDO CHORAS, VAD. JONUI DIRVELIUI
ONA DIRVELIENe IR JONAS SABALIAUSKAS

Dainuos duetus ir solus

Akompanistė Helen Smith (Janulytė)

OLYMPIA PARK, PRIE WORCESTER, MASS.

Apart puikios programos, pasivaišinimams piknike 
bus visko kuo geriausio. Kviečiame visus iš arti ir 
toli’ į mūsų malonų pasilinksminimą apšvietos reika
lui. Rengėjai

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt, rugsėjo (Sept.) 13, 1957
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sekmadienį, 
vėjelis glostė dalyvių 
Saulutės spinduliai 

ant žydraus gėlyno, 
jautėsi gerai tyrame

Lewiston-Auburn, Me.
Čia plačiai garsintas pik

nikas atsibuvo 
švelnus 
veidus, 
švietė 
Publika
ore. šiame piknike buvo dau
giau žmonių. Liet. Dukterų 
draugystės narės paruošė 
skanių valgių ir gėrimų, už
teko pilnai. Liko pelno apie 
7() dol. Stukienė paaukojo di
džiulį sūrį ir Jokavonienė da
vė šviežų sūrį, dar ir Milišaus- 
kienė dovanojo butelį degti
nės. Draugystė dėkoja virš 
minėtoms moterims už dova
nas ir Stukam už gražią vie
tą piknikui, suteiktą veltui. 
Daugiau atėjo ir svetimtau
čių, dar ir taksiu manidžerius 
Leonas pilną karą jų .atvežė.

Mirė Viktorija Stasuliene, 
68 m. sulaukus. Gimė gruo
džio 23, 1888. Lietuvoje. Bu
vo duktė Frank ir Mary Ro
man. Atvyko Amerikon jau
nuolė į Brockton, Mass., ir 
ištekėjo už Frank A. Stasuh'o. 
Atvyko i Auburn-Lewiston ir 
išgyveno čia 35 m. Priklausę 
prie Liet. Dukterų Draugijos 
h prie Everlasting Lodge — 
ji buvo ir prezidentė draugi
jos. Paliko vyrą ir dukterį 
Harold (Sophie) O’Brien Au- 
burne; du sūnus, Frank ir 
Walter Lewistone: dvi sese
ris, Sophie Adamois So. Bos
ton, Mass., ir Petronėlę Lietu
voje: 4 anūkus.

N no 
tume 9 
prie vieškelio, šaly upelio tu
no namelis, tai garsaus duonų 
ir keikų kepėjo Charle Akuč- 
kos kotedžius. čia buvau su
stojęs tris dienas ir su Kaziu 
rinkome mėlynes uogas. Aš 
pririnkau 24 kvortas uogų. 
Akučka yra turėję^ savo ke
pyklą ir yra kepęs pas kitus 
bekerius. Kazys kepė duonas 
ir keikus: Lewiston, Me., 
Montelloję, Stoughton ir Cam
bridge, Mass., dar ir Florido
je, ir Nashua, N. II.
nevedęs ir turtingiausias apy
linkėje iš pavienių lietuvių 
tarpo. Kazio tėvas Lietuvoje 
nuomodavo dvarus. 1913 m. 
apleido Lietuvą, atvyko Ame
rikon ir įstojo kepyklų biznin. 
Jo vyriausias brolis buvo caro 
armijoje ir sugrįžo suvargęs. 
Po to apsivedė ir už keleto 
metų mirė. Stasys krlaučiavo, 
Liudvikas buvo 
(liktas meistras

Livermore miesto ats- 
mylių i žiemių pusę

Jis yra

kalvis, Bene- 
ir Jauniausias
sesuo gyvena

t

V
a

Dominikas ir
Lietuvoje.. Kita sesuo Domicė
lė ištekėjus ir su šeima ope- 
inoja kepyklą Nashua, N. Ii*, 
Kazys yra gero būdo žmogus.

Tris dienas praleidau Sele- 
monienės ūkyje ir suuogavau 
8 kvortas juodųjų aviečių. Te
ko gulėti ant šieno, tai gerai 
pasilsėjau. Kadaise Dr. Matu
laitis man sakė taip: Jei jau
tiesi nuvargęs ar bent jau ne- 
sveikuoji, tai atsigulk giliai 
šiene. Daktaro patarimas ma
ne sutvirtino.

Dunkiupio Juozo žmonai li
goninėje padarė sunkią ope
raciją krūtinėje.. Linkiu 
laimingai susveikti.

jai

Petrov

EINA Į LIETUVĄ
Lietuvos žmones labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina
| Lietuvą $15 Mętams

Užsakydami Laisvę j Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos apt- 
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokesti. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

NewWto^8g0zfcrzinloi BUSINESS OPPORTUNITIES

LIETUVIU TARPE
Aidiečiai ruošiasi visus 
piknike gražiai priimti

šio penktadienio vakarą, 
rugsėjo 13, aidiečiai susirenka 
į savo pamokas Liberty Audi
torijoje. 
Stensler
kad jie piknike geriausia pa
sirodyt’!. Labai svarbu, kai o 
Mildred sako, savame piknike 
duoti publikai lai, kad atsi
lankiusieji
mintų, kad jie dalyvavo iškil
mingoje ir kultūringoje išvy
koje.

Mokytoja Mildred 
paruoš dainininkus,

svečiai ilgai atsi-

Sekmadienį, rugsėjo 15, Vi
s’ trauksime i Great Neck, N. 
Y. Kas automobiliais, kas bu
sti, kas traukiniais, o viecin.ai 
— pasivaikščiodami ateis į 
Kasmočiaus sodą, kuriame vi
si susirinkę galėsime kultūrin
gai pusdienį praleisti.

Didžiulis busas išeis nuo Li- 
tuanica skvero 12 vai., o nuo 
Liberty Auditorijos 12:30 vai. 
Norintieji busu važiuoti su ai- 
diečiais turite laiku pribūti į 
vieną ar kitą buso sustojimo 
\ietą.

Aidiečiai maloniai užprašo 
visų dalyvauti metiniame Ai
do Choro piknike- ir kartu už
baigti vasarinio sezono išvy- 
k as.

Aidictis

Užrašykite Laisvę 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

savo

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Naujosios Anglijos Moterų Sąry
šio piknikas įvyks Lietuvių Taut. 
Namo Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd., 1 vai. dieną, 'rugsėjo 29 d. Ka
dangi mūsų piknikas tapo sulytas, 
tai dabar mes rengiame kįtą pik
niką, su visokiais namie gamintais 
valgiais, karštais blynais, įvairiais 
gėrimais. Bus ir gera muzika. Pra
šome įsitėmyti dieną ir dalyvauti 
piknike. Rengėjos. (174-175)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo (Sept.) 13 d„ 
pradžia 7:30 vakare, 1150 N. 4th St.

Nariai malonėkite būti laiku, nes 
turime keletą svarbių reikalų ap
tarimui. Valdyba. (176-177)

BROCKTON, MASS.

Piknikas. ' Liet. Taut. Namo Par
ke, Winter St., Keswick Rd. Ren
gia Lietuvių Tautiško Namo Kny
gynas. Įvyks rugsėjo 15 d., 1 vai. 
dieną. Bus gera muzika, naminių 
valgių, įvairių gėrimų. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
Įžangos nebus. Linksmai praleisime 
laiką. Reng. Kom, ir Geo. Shimai- 
tis? (175-177)

ELIZABETH, N. J.

LLD 54 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo (Sept.) 13 d., 8 vai. vakare, 
L. D. P. Kliube, 408 Court St. Na
riai malonėkite susirinkti skaitlin
gai, nes bus nominacijos Centro 
Valdybos. Kurie dar nepasiinokėję 
už šiuos metus, malonėkite pribūti 
ir pasimokėti. Komitetas (177-178)

Hartford, Conn
Kaip kas metai, taip ir šie

met Laisves Choras rengia 
draugišką parę-balių rugsėjo 
15 d., sekmadienį. Bus įvalias 
gerti, ir valgyti. Choristams 
įėjimas bus nemokamas — d y-' 
kai, o pašaliniams, kurie prie 
Choro nepriklauso, 
$1.50. Laisvės Choras 
visus dalyvauti, taipgi 
mi tie, kurie ’ chorui)
klauso, kad prisirašytų. Susi
rinkimai įvyksta kas ketvertą 
ketvirtadienį kiekvieno mėne
sio 155 Hungerford St. Pra
sideda 7:30 v. v.

kainuos 
kviečia 
raglna- 
nepri-

čia yra ruošia
“Teismo ko- 

labai juokin- 
Vaidins Aido
Yorko. Tai,

Spalio 6 d. 
mas spektaklis, 
mediją”, sako, 
gas veikalas. 
Choras iš New
beje, yra operetė. Atvyks di
delė trupe vaidintojų ir dai
nininkų. Gaukite tikietus iš 
anksto, kad turėtumėte užtik
rintą vietą. Nepamirškite I

Korespondentas

Carnegie salėje įvyks mitingas 
už ne-amerikinio komiteto galą
Šio mėnesio 20-ą dieną Car

negie salėje įvyks mitingas, 
kurį rengia Emergency Civil 
Liberties Committee, vyriau
siai intelektualų organizacija, 
kuri statosi tikslu kovoti už 
civilinių teisių apgyną.

Mitingo vyriausias tikslas 
bus pradėti naują kampaniją 
už kongresinio ne-amerikin.io 
komiteto likvidavimą. Bus iš
keltas šūkis, kad jau tikrai 
laikas baigti su tuom komite
tu, kuris nedaro nieko kito, 
apart konstitucinių teisiu lau
žymo, dvasinio žmonių terori
zavimo ir priespaudos atmos-

HoHy-'v oodo 
Trumbe. Jis 
kaip Holly- 

bijcdamos

STATIONERY, SODA IR 
SCHOOL SUPPLIES

Arti mokyklos, daug tavorų. Ne iš 
po nakties atsiradęs, įsteigtas prieš 
20 metų, žemos išlaidos, kiti ekstra 
dalykai. Parsiduoda prieinamai, pri
vatus savininkas. Tel. RA. 6-9855.

(177-183)

help wanted male
---------------- ; —.«.

DIE MAKERS — Eraser & Rule 
Bender dėl plieninių Clicker Dies*^ 
Aukščiausias mokestis, nuolatinis 
darbas, vakacijos ir kitos pašalpos, x 
apmokamos šventės. Turi suprasti ‘ 
angliškai. National Steel Rule Die x 
Co., 9 East 61st St., N. Y. C. 
CH. 3-3680. (176-180)

Belafon- 
jo vie- 

pavyko.

feros steigimo.
Mitinge kalbės 

rašytojas Dalton 
tarp kito aiškins, 
woodo studijos,
Samdyti jj atvirai, perka nuo 
jo fi'lrpu kūrinius, bet skelbia 
kitus vardus, Vienas jo filmas 
net gavo pryzą, “oskerį”, bet 
pryzas įteiktas ne jam, o fik
tyviškam ‘'Robert Rich", ku
lio niekas negali rasti.

Mitinge taipgi kalbės Prin- 
cetono universiteto profeso- 
lius Hugh II. Wilsonas, Co
lumbia universiteto dėstyto
jas Wittenbergas ir kiti.

įvairūs atsitikimai
Sėkminga dainininkui 

operacija

Dainininkas Harry 
te džiaugiasi, kad 
ros akies operacija
Išeidamas iš ligoninės jis pa
reiškė, kad jis pilnai paten
kintas, nes atgauna regėjimą 
tos akies, kuri buvo pažeista 
vaikystės dienose ir regėjimas 
laipsniškai nyko.

DRY CLEANING PLANT

Veikli Sekcija
Long Islande, parsiduoda su arba 
be namo. Taipgi parduodami vy
riški siutai ip slacks, berniukam 
kelnaitės. IV. 3-8428, IV. 1-4909— 
vakarais.

(177-181)

GROCERY-DELICATESSEN 
EQUIPMENT

mėsinyčios, mėsai maltuvas, deš-
. mašina, prisideda 4 rūmai, šiltu

Norėjo išmesti iš namų 
sergančio veterano šeima

Komunistai įspėjo nepasiduoti 
susiskaldymui ir nusivylimui

New Yorko valstijos Ko
munistu partijos komitetas 
sako, kad jau gauta 1,500. pa
rašų po peticijomis už Gurley 
I?lynn ir tą reikia skaityti di
deliu laimėjimu Geltonoji 
spauda, sako komitetas, ban
do naudoti Joseph Clarko pa
sitraukimą iš partijos dar di
desniam skaldymui ir nusivy
limo komunistu 
Bet komunistai 
komitetas, dar 
džiantis aplink

Po Komunistų partijos ko
miteto pareiškimu pasirašė 
dviejų skirti ilgų tendencijų 
partijoje žmonės — pirminin
kas Davis ii“ sekretorius Char
ney, tuomi lyg pabrėžiant 
partijos vienybę.

\ Tuo tarpu Lester Rodney 
aprtišo “Daily Workev’yjc” 
kaip sekasi rinkti parašus už 
Gurley Flynn. Jis sako kad

tarpe sėjimui, 
atsakys, sako 
labiau glau- 
savo partiją.

parašų rinkėjai iš karte išei
na su tam tikromis rezervaci
jomis, su tam tikra baime, 
kad neras palankaus atgarsio. 
Pagaliau, šaltasis karas sukū
rė atmosferą, kurioje neleng
va eiti į nežinomų žmonių, bu
tus ir sakyti: “ 
šus už Gurley 
kandidatuoja 
teisių partijos 
komunistė...”

Bet užtenka užeiti pas vieną 
kitą šeimą,, kai nuotaika pasi
keičia. Tiesa, žmonės ne
puola pasirašyti ir daug kas 
sako — ne, — Bet dauguma 
išklauso ir nemenka dalis pa
sirašo.

Rodney aprašo, ' kaip kai 
kur visa šeimyna susėsdavo 
aplink stalą, jis irgi buvo pa
kviestas. ir vienas šaimynos 
narys perskaitydavo lapeli, 
kurį jis buvo atsinešęs.

Bonxietis karo veteranas 
John ,Domas tik buvo grįžęs 
iš ligoninės, o jo žmona taip
gi, serga širdies liga, bet na
mo' savininkas to nepaisė. Jis 
pasikvietė miesto policiją visą 
šeimą su trim mažais vaikais 
išmesti laukan, kadangi jie 
laiku nepasimokėjo rendos. 
Sukolektavę užtektinai pamo
kėti rendą, kaimynai išgelbė
jo šią šeimą nuo evikcijos.

dėl 
rom 
vandeniu apšildomas. Lysas atnauji
namas, dar geras 2 metam. 25 me
tai kai įsteigta. $5,000. Nuo North
ern Blvd, Bayside, arti mokyklos. 
BA. 4-6998. (177-179)

PUIKIAUSIAS PIRKINYS, York
ville. Geras alus. Biznio įeigos $700 
į savaitę. Arti parapijinių ir public 
mokyklų. 6 rūmų apartmentas ir 
krautuvė $125 į mėnesį. Biznis tik
tai už raktą $3,850. 301 E. 89th St., 
N.' Y. C. SA. 2-9790.

(177-183)

Aš renku para-
Flynn. kuri 

kaip Liaudies 
kandidate. Ji

Svarsto Liliu prieš 
rasinę diskriminaciją

Pagaliau unijos ir kitos 
ganizacijos privertė 
tarybą svarstyti 
Brown-Isaacs bilių 
nę diskriminaciją 
gyvenimui namus.

Baras - Likeriai. Privažiavimas. 
Kepintas valgis. Specialistai visokių 
marių valgių. Pirmos rūšies Cock
tail rūmas. Skersai puikaus parko. 
Maudymasis ir plaukimas. Ant vieš
kelio. Roxy R. Santoro. GI.2-1090.

(173-179)
or

ini esto 
Shark e y- 

prieš rasi- 
renduojant

žurnalo oIšplėšė knygyno 
lapus, pasimokėjo bausmę

Michael Loconte viename 
knygyne radęs žurnalą, kuria
me buvo rašyta apie padėtį 
Rusijoje, išsiplėšė tris lapus, 
kad iš to pasiruošti mokyklai 
lekciją. Buvo areštuotas ir 
priteistas pasimokėti $10 
bausmės.

REIKALINGI 
FABRIKO DARBININKAI

Patyrimas Nereikalingas 
Kreipkitės Asmeniškai

VAL CASE
705 Broadway, Eastwood. N. J.

(176-187)

t

REIKALINGI MECHANIKAI
Turi būti A-l, 

galinti dirbti prie motorų.
COMBINED CHELSEA MOTOR
Van Tam St. ir 48 Ave., L. I. C.

Tel. ST. 4-4870
(176-179) r

REUPHOLSTERING 
SHOW ROOM & SHOP 

į' 
Mažas įnešimas. 100% vieta bizniui * ’ 
Nassau County. Telefonai: RO. 
4-2024 dienomis, TW. 7-7096 vaka
rais.

(177-183)

REUPHOLSTERING
CANDY STORE ‘

nustatyta greitam pardavi-
Geras lysas, žema renda,

Kreipki-

Kaina 
mui. 
duodama ant išmokėjimo, 
tės tik norintieji pirkti. East N. Y. 
Brooklyno sekcija. TA. 7-9863—6-7 
P. M. (177-179)

REIKALINGI MECHANIKAI
4 FORD TROKAI 1956, 20 pėdų. 
Transportacijai bodies A-l mecha
niškame stovyje, privatus pardavė
jas. Bus demonstruojama numato
mam pirkėjui, nuolaida ant visų 4 
trokų. Anthony Guista Co., 57-02 
Grand Ave., Maspeth, L. I.

EV. 1-8721
(175-182)

MODERN LUNCHEONETTE

Air conditioned, Brooklyn. Viso jei
gu virš $50,000, 7 metams lysas, 6 
dienas į savaitę, geras 2 pusini
nkam. Arti 3 mokyklų ir biznio 
trakto. Prieinamas’ išmokėjimas. 
873 Franklin Ave., Brooklyn.

(176-178)

Turi būti A-l, 
galinti dirbti prie motorinių trokų., 
COMBINED CHELSEA MOTOfZ 
Van Dam St. ir 48 Ave., L. I. C.

(177-79)

REIKALINGAS MECHANIKAS
Patyręs prie visokių išdirbysčių ka
rų. Su paliudijimais. Apmokamos 
vakacijos, taipgi šventės. Klauskite - 
Bowne Service Station. FL. 9-9873, 
45-10 Bowne St., Flushing, L. L 
N. Y. (178-180)

Po miestą pasidairius
Muzikai protestuoja

New Yorko muzikai, kom
pozitoriai, dainininkai ir mu
zikos mylėtojai protestuoja 
prieš Carnegie salės planuoja
mą sugriovimą. Jau įsisteigė 
net keli komitetai už Carne
gie salės apsaugą ir dabar tie 
l-.omitetai bando susilieti į 
vieną.

Kaip žinia, privatine firma 
yra nupirkusi Carnegie salę, 
kuri randasi kampe 7-os Avė. 
ir 57th • Ss. ir planuoja nu
griauti pastata ateinančiais 
metais, o prieš 1960 pastatyti 
didelį 48 aukštų pastatą, ku
ris bus nuomodamas biznio 
firmoms. Pastatas būsiąs iš 
aluminumo ir stiklo, sienos 
bus skaisčiai raudonos...

Muzikai ir muzikos mylėto
jai jaučia, kad nuginanti Car
negie salę būtų didžiausias 
nusikaltimas. Carnegie turi 
seną tradiciją. Ji žinoma visa
me pasaulyje, joje žymiausie
ji muzikai ir koncertistai de
biutavo, tai Amerikos "muzi
kinio. gyvenimo širdis”.

Ar pro testu oto j am s 
seks apsaugoti Cainegie 
labai abejotina. Firma, 
planuoja statyti jos v
didįjį biznio pastatą, jau gar
sina spaudoje, kad iš anksto 
nuomoja raštines. Jau nu
brėžtas pilnas statybos pla
nas, spaudoje jau tiipo būsi
mo pastato busima išvaizda 
— kitaip sakant, viskas pri
rengta. ’ x

Atrodo, kad prieš milijo
nus, kuriuos turi statybos fir-

pasi

kuri
> r i > < A
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KONCERTAS
Lapkričio J Q November

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y.

mij-ma, mažai gali daryti 
zikos mylėtojai.

O kodėl parduoti?

Kaip žinia, New Yorko 
miesto transporto didesnę da
lį (požeminius ir iškeltuosius 
traukinius ir i<a' kurias auto
busų linijas) tvarko taip va
dinamas Transito Autoritetas, 
trumpai žinomas kaip TA, 
miesto agentūra.

Dabar skelbiama, kad nors 
TA ir toliau tvarkys pačias 
transporto linijas', jis planuo
ja parduoti C m. Edison kom
panijai savo jėgaines. Libera
lų partija smerkia? tą užsimo
jimą ir kUu.s.’a: “Kodėl par
duoti ?”

TA atsakymo neduoda. Ma
tyti, kad Con Edison sau ke
lią prie jėgainių išsirūpino už
kulisiuose.

Tik 29 polio susirgt nai

N. Y. Sveikatos departmen- 
tas informuoja, kad šių metų 
sezone, kuris jau, baigiasi, N. 
Y. buvo tik 29 polio Ilga su
sirgimai, kuomet 1956 metais 
__ 93. Gi pirmiau susirgdavo 
apie 375 kasmet. Nuo tos li
gos šiemet mirimų visai nebu
vo. Tai „reiškia, kad čiepai ge
rai veikia.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

; - LAIDOTUVIŲ
i: DIREKTORIUS

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

< I I. '

Trys jaunuoliai sumušė 
policistą, areštuoti

Du vyrukai ir viena mer
gaitė buvo policisto sulaikyti 
paklausinėjimui. Jie pasigavo 
iš policisto buožę ir vietoje jį 
sumušė. Vėliau buvo areštuo-*
ti.

Užsidegę marškiniai 

prigirdė profesorių
Ithaca, N. Y., kolegijos pro

fesorius A. David Dunlap pa
jutęs, kad jo marškiniai dega, 
užbėgęs ant tilto šoko vande
nin ir ten nuskendo — prigė
rė.

Dėl katės papiovč žmogų

A. Mundo peiliu mirtinai 
nudūrė Nicholas Gasko už 
tai, kad jis užmušęs j<; myli
mą katukę. Gasko žmona 
taipgi sužeista tuo metu, kai 

bandė savo vyrą ginti.ji

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KAMBARYS

Jaunas vyras nori gauti kambarį 
Manhattan, Brooklyn arba Queens 
apylinkėse. Prašau rašyti: Sutkus, 
55-62 64th St., Maspeth, L. L, N. Y.

MODERN STATIONERY, FOUN
TAIN. Greeting cards, žaislai, 
sundries. Visi rakandai nauji. Įsteig
ta prieš 30 metų, arti 2 mpkyklų it į 
bažnyčios. Nėra kompeticijos. Šau
kite tarp 6:30 ir 10 P. M. A money 
Maker. FL. 9-982$. (176-182)

1—BODY AND FENDER, patyręs, 
pilnai mokantis visą darbą vyras. 
Taipgi vyras prie junk yard, paty
ręs. Geras mokestis ir nuolatinis 
darbas tinkamam asmeniui. Šauki
te: IV. 6-8872, Mr. Albecht, Jr. Nas
sau County. (178-180)

HELP WANTED—FEMALE

LUNCHEANETTE, BROOKLYN
Viso jeigu $1,000 į 5f4 dienos. 5:30 
A. M.—5 P. M. Geras dėl 2 pu
sininkų. Dirbtuvės, komercinė vieta. 
6 Va metų lysas. Renda $100 į mė
nesį. Tikrai pinigų darymo vieta. 
MA. 5-9482, šaukite 3:30 iki 5 P. M. 
—Manny. (176-182)

MQTINOS PAGELBININKft z
Guolis vietoje 

Privatus rūmas ir maudynė
Telefonuokite po 7 P. M.

KI. 3-7739
(178-180)

STATIONERY-LUNCHEONETTE

Modeminis. Viso įeigų $57,000 į me
tus.-Renda $100. Ilgų metų lysas.
Air conditioned. Lower Westchester 
—Mount Vernon. Šaukite tarp 9 
A. M. ir 5 P. M., MO. 8-996.

(176-182)

GROCERY, $850 iki $1,000 savaiti
nių įeigų. Gera vieta, 
gaunamas ilgų metų lysas. 
geras alaus biznis. 
St., Bronx, N. Y. 
ras pirkinys.

Renda $50, 
$3,000, 

1091 Franklin 
M0. 9-8597. Ge-

For Rent

(178-180)

PASIRENDAVOJA 
AUTO BODY SHOP

I
Ant didelio kelio, įrentga su dar

bui stalais, gerai įsisteigusi. Ideališ
ka pusininkams. Prieinama renda. 
Tinkamas asmuo gali čia daryti pi
nigą. 300 Oakland St., Greenpoint. 
EV. 9-9611. (178-184)

Užrašykite Laisvę savo drangai

Aido Choro Metini

Po ilgų vakacijų Aido Choras stoja į veiklą. 
Darbą pradeda su pasilinksminimu. Jo metinis 
piknikas įvyks sekmadienį

Choro mokytoja Mildred Stensler ruošia 
puikių dainų programą. Apart geros progra
mos, piknike gros šauni orkestrą šokiams.

Pradžia 1-mą vai. dienos
Kviečiame visus atsilankyti, nes šis bus jau 

paskutinis pasilinksminimas parke šį sezoną.
> RENGĖJAI

TRUOKS

Chevrolet 1954, 1 tono Pick Up 
truck A-l stovyje, pilnai įrengtas, 
privatus savininkas, demonstruoja
mas tik perkantiems. Nepaprastas 
pirkinys už $525.00. Pamatykite 
persitikrinimui. SA. 7-3527, Staten 
Island, N. Y.

REAL ESTATE

(176-182)

In beautiful Scarsdale. Ranches, 
colonials, split levels. Nauji namai, 
7 rūmai, 2 vonios. Dideli lotai. Ge
ros mokyklos. $35,000 ir aukščiau. 
Pracella. Senas namų budavotojas. 
Matykite stubą po adresu 580 Fort 
Hill Rd. WH. 6-5711. į

(173-179)

BOATS

Owens. 26 foot 1951 cabin cruiser. 
10 foot, 11 inch beam, sleeps 4, 
roomy cabin, used very little. Pri
vate owrier sacrificing at $3,500. 
Many years of pleasure here for 
you. BR. 5-5687.

MISC. ADS

(173-179)

BULDOfcERS
2-TD-18 Caterp. and JD-4 Caterp. 2 
Ford trucks, flat 6 & 10 wheels.
1 Int. dump, 2 cement trucks. 4%x 
& 5% yards; 1 P & H Truck Cranfc. 
All A-l cond. Forced to sell.

LA. 5-0218, L. I.
(178-184)

Steam Cleaners. Cleans bld&s., 
floors, equipment, sludge, oil, grease 
deposits. Portable, new 1957 mo- ’ 
dels. $449, delivered. A few slight
ly used demonstrators, new guar
antee. $349. Free demonstration/ 
No obligation. METRO SALES, 
4808 New York Ave., Union City, 
N. J. Union 5-5442. į

(174-180)

North West Model 3, 3/4 yard 
Crawler Crane, with 40 ft. boom," 
with reconditioned Wisconsin gas
oline engine. 20" Crawler and new 
3/4 yard Bocyrus Erie Clam Shell 
Bucket. A-l condition. Sacrifice. 
FAlrbanks 4-1849. Bronx, N. Y.

(178-184)
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Havana. — Nepatvirtinti 
pranešimai sako, kadnaup"' 
sukilimai prieš Batistą vy 
tosi aviacijos junginiuose4 pusi. Laisvi (Liberty) PeYikt., rugsėjo (Sept.) 13, 1957




