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KRISLAI
” Garbė lietuvių tautai.

Kam tokia skriauda? 
Durniaus džiaugsmas. 
“Double talk”.
Įdomus palyginimas.

Rašo A. Bimba

Man patinka šaunus Londo
ne pasirodymas Lietuvos pre
zidento Justo Paleckio ir Lie
tuvos Mokslų akademijos pre
zidento Juozo Matulio. Toje 
tarp parlamentarinėje konfe
rencijoje jiedu atstovavo ne 
vieną Lietuvą, bet visą Tary
bų Sąjungą, visas šešiolika 
respublikų !

Nieko panašaus negalėjo 
būti senais laikais, kai Lietu
vą valdė buržuazija. Tuodu 
\yrus puikiai pažįstų. Malo
nūs, nuoširdūs lietuvių tautos 
sūnūs. Kur jiedu pasirodo, vi
sur pakelia lietuvių tautos 
vardą.

į ką panašu, mūsų didžioji 
šalis turi čia užsaldžiusi net 
30 milionų dolerių tokio paly
ginti nedidelio ir labai biedno 
Egipto!

Egiptui reikalingas kiekvie
nas doleris, šalis atsilikusi, 
žmonės biedni, jų buitį reikia 
gerinti, jų kultūrinį lygį rei
kia kelti. O čia, ot, mes laiko
me jo trisdešimt milijonų do
lerių ir neleidžiame jais nau
dotis. Juk tai didelė sarma
ta! > Juk tai didelė skriauda 
tautai, kuri niekuo nėra Ame
rikai nusidėjusi.

t--------- &
Sakoma, kad koks ten ven

gras poetas, vardu Platthy 
Jeno, pabėgėlis, atsidūrė For- 
inozoje ir ten visiems rodė 
marmuro, cemento ar akmens 
skeveldrą. 'Tai esanti skevel
dra, kurią jis pasigrobęs nuo 
fašistą nugriautos ir sudaužy
tos Stalino statulos Budapešte

Sakoma, kad • Jeno labai 
džiaugiasi tokiu “radiniu”. 
Nešiotis kišenėje akmens ske
veldrą skaito dideliu ir gar
bingu dalyku.

žmogus, matyt, yra pablū- 
< dęs. Bet jis komercinės spau

dos rašeivoms vaizduojasi ko
kiu tai didvyriu!

\ A -----------
Daugelis žmonių teisingai 

mano, kad mūsų prezidentas 
labai pasižemino priimdamas 
rasistinį Arkansas gubernato
rių Faubusą. Kaip žinia, abu
du išleido atskirus pareiški
mus. Tai gražiausias taip va
dinamo “double talk” pavyz
dys. Daug sako, o nieko ne
pasako.

Man atrodo, kad šita Fau- 
buso su prezidentu konferen
cija nepagelbėjo mokyklų in
tegracijos reikalui.

Daugiau būtų buvę geriau, 
jeigu prezidentas aiškiai, 

o griežtai ir atvirai būtų Fau- 
busui- pasakęs:

Ponas gubernatoriau, privi
rei daug košės, įžeidei ir pa
žeminai visą Ameriką viso 
pasaulio akyse. Skubinkis na
mo ir vykdyk gyveniman ša
lies Aukščiausio teismd nuo
sprendį !

Kasmet apie šį laiką, mo
kykloms atsidarant, kas nors 
spaudoje iškelia kalbų moky
mo klausimą. Tuo reikalu 
Amerika yra labai toli atsili- 

_ kusi nuo kitų kraštų, ypač 
i uo Tarybų Sąjungos..

Praėjusio sekmadienio 
“Times’’ paduoda vieną įdo-

Karinis perversmas 
Tailande,-"-valdžia 
armijos kontrolėje

Bagkokas. — Tailande į- 
vyko karinis perversmas 
ir karininkų grupė perėmė 
galią nuo premjero Pibulo 
Songramo. Armijos vadas 
feldmaršalas Thanaratas 
paskelbė per radiją, kad 
armija perima galią ir į- 
steigia naują valdžią. Nak
ties metu armijos daliniai 
okupavo visą sostinę. Su
sirėmimu nebuvo. Aviaci
jos ir laivyno karininkai 
pritarią sukilimui, sako ar
mijos vadovybė.

Tuoj po sukilimo armijos 
karininkai apsilankė Ame
rikos ambasadoje ir užtikri
no ambasadorių, kad Tai
lando politika lieka nepa
keista. Kaip žinia, Tai
landas yra SEATO narys 
ir artima Amerikos sąjun
gininkė. Kuomi karininkai, 
kurie dabar stoja prie ga
lios, skiriasi nuo Pibulo 
valdžios, dar neaišku.

Jugoslavija prašo Amerikos, kad 
jai būtu išduotas šioje šalyje 
gyvenąs kvislinginiš pabėgėlis

Washingtonas. — Jugo
slavijos valdžia oficiališkai 
prašė Amerikos, kad jai 
būtų išduotas Amerikoje 
gyvenantis jugoslavas pa
bėgėlis A. Artukovic. Artu- 
kovic, kuris dabar gyvena 
Los Angelese, karo metu 
buvo kvislinginės Kroatijos 
(Jugoslavijos dalies) Pave- 
lico valdžios vidaus reika
lų ministras. Jugoslavijos 
valdžia sako, kad kaip kvis
linginės Kroatijos policijos 
ir fašistinių ustašių (smo
gikų) dalinių vadovas, Ar
tukovic atsakingas 'tiesiogi
niai už 200,000 patriotinių 
jugoslavų nukankinimą.

Artukovic atvažiavo šion 
šalin 1948 metais. Jis tada 
turėjo airišką pasportą po 
vardu “Alois Anie”. Paskui 
jo tikras vardas tapo ati
dengtas, bet, nors prieš jį

Izraeliečių protestas 
Tar. Sąjungos valdžiai
Maskva. — Izraelio amba

sadorius įteikė protestą 
Tarybų Sąjungos valdžiai. 
Izraeliečiai teigia, kad poli
cija buvo suėmusi Odesoje 
jų ambasados tarnautoją E. 
Čhazaną ir bandė grasini
mais jį priversti tarnauti 
Tarybų Sąjungai šnipu:

mų palyginimą tuo reikalu 
apie tas dvi šalis. Pavyzdžiui, 
Jungtinėse Valstijose mes tu^- 
rime 1,800 kolegijų. Iš jų tik 
I65 dėstoma rusų kalba. Pu
šų kalbom klases lanko tiktai 
keturi tūkstančiai studentų.

Na, o pažiūrėkime į Tary
bų Sąjungą. Apskaitoma, kad 
ten dešimt milijonų studentų 
mokosi! anglų kalbos!

Didelis skirtumas tarpe ke
turių tūkstančių ir dešimties 
milijonų!

Sukilėliai skelbia, kad ar
mija “turėjo perimti galią, 
nes krašte pradėjo vis la
biau reikštis betvarkė, a- 
narchija”,

Kelios savaitės atgal ka
rininkai reikalavo iš prem
jero Songramo, kad jis at
sistatydintų. Jis atsisakė. 
Armijos karininkai tada į- 
spėjo, kad jie “ką nors da
rys”.

Bankoke dabar ramu. 
Krašte įvestas karinis sto
vis; kur randasi nuverstas 
premjeras, nežinia. Per 
paskutines kelias savaites 
vadovaujančioje valdžios 
partijoje, Šeri Manangha- 
sila, įvyko visokios pakai
tos, atsistatydino eilė va
dovų. Tailando valdžia bu
vo dešinė, gniaužianti kai- 
riečius. ir pilnai pro-ameri- 
koniška. Stebėtojai mano, 
kad tuo atžvilgiu naujas ka
rinis režimas nebus kitoks.

iškelta byla už apgaulę, jis 
dar vis gyvena šioje ša
lyje. ______

Maxwell Gluck, 
“pasimokinęs,” 
randas Ceilone
Colombo. — Naujasis A- 

merikos ambasadorius M. 
Gluck jau čia, Ceilone. Nes
pėjo jis išlipti iš orlaivio, 
kaip paskelbė laikraštinin
kams, kad jis pasimokino, 
kad jis jau ne toks kvai
las, koks buvo keli mėne
siai atgal.

Mat, tada / buvo iškelta, 
kad naujai paskirtas amba
sadorius., turtingas biznie
rius, kuris niekad neužė
mė valdiško posto, yra 
didelis atsilikėlis, kuris ne
moka ištarti Ceilono prem
jero vardo, nežino, kas yra 
Indijos premjeras ir t. t.

Dabar Mr. Gluck su pasi
didžiavimu paskelbė, kad 
jis žino, jog Ceilono prem
jeras vadinasi Solomon 
West Ridway Dias Banda- 
ranaikė. Jis taipgi paskel
bė, kad Indijos premjeras 
yra Nehru, bet dar vis ne
įstengė ištarti Nehru pirmo 
vardo — Jawaharlal. “Už
tenka žinoti, kad Nehru '—

I '

ir tai nelengva ištarti”, sa
kė Gluck.

Kaip žinia, dėl Glucko 
paskyrimo ambasadoriumi 
Amerikoje buvo kilęs tik
ras skandalas, nes buvo aiš
ku, kad Eisenhowerio ad
ministracija jam davė tą 
diplomatinį postą vien to
dėl, kad jis davė nemenką 
sumą republikonams jų 
priešrinkiminei kampani
ja . ’■ .i i'1

Tarybų Sąjungoje kalbama 
apie keliavimą link Marso, 
Vemiso — ir kitų planetų

Atsidarė Jungtiniu 
Tautu Generalinės 
asamblėjos sesija

Maskva. — “Literatur- 
naja Gazieta” atspausdino 
mokslininko Chliebcevičo 
straipsnį, kuriame jis sa
ko, kad dar per šį dešimt
metį, gal nevėliau 1965 me
tų, tarybiniai mok’slininkai 
bus pasiuntę raketas ne tik 
link mėnulio, bet ir link 
Marso, Venuso ir gal kitų 
planetų. Pirmiausia bus 
siunčiamos raketos tiktai 
su moksliniais įtaisais, gal 
ir su televizijos apartais 
(kameromis), kad rekor- 
duoti, kas ten gali būti ma
toma, bet ne po ilgo seks 
ir žmonių keliavimas.

Tarybiniai mokslininkai 
yra įsitikinę, kad jie tik-

Tito ir G omu Ik a pasisakė 
už vienybe socialistinio 

•> , ( 

pasaulio kraštų gretose
Belgradas, — Lenkijos 

Suvienytos Darbininkų par
tijos (PPR) pirmas sekre
torius Gomulka ir kiti Len
kijos delegacijoš nariai jau 
apleido Jugoslaviją. Prieš 
išskrisdamas namo, Gomul
ka pasirašė kartu su Tito 
po bendru pareiškimu a- 
biejų šalių valdžių ir parti
jų vardu.

Pareiškimas pabrėžia, 
kad Lenkija ir Jugoslavija 
nesiekia sudaryti kokį nors 
atskirą bloką socialistinių 
šalių tarpe, o atvirkščiai, 
siekia kuo glaudesnės vie
nybės tarp visų socialisti
nių šalių, tarp komunisti
nių partijų ir tarp visų jė
gų, kurios stoja už socializ
mą.

Pareiškime sakoma, kad 
praktiško socializmo įgy
vendinimo procesas prasidė
jo 40 metų atgal su didžią
ja Spalio revoliucija Rusi
joje, kad nuo to laiko 
marksistiniai - leninistinės 
jėgos stovėjo ir stovi kovos 
už socializmą priešakyje.

Dvidešimtas Tarybų Są
jungos k. P. suvažiavimas 
buvo istorinis įvykis, ku

Kai kurie hartford iečiai 
buvo mirtinai išsigandę.,.

Hartfordas. — čia dar 
daug kalbama apie televizi
jos programą, kuri praei
tą sekmadienį. baisiai iš
gąsdino daugelį Hartfordo 
žmonių.

Ta programa buvo duo
dama per WHCT-TV stotį 
ir programa vadinosi “Štai 
kas atsitiktų, jeigu ateitų 
ataka”. Programos pra
džioje buvo aiškiai pasaky
ta, kad tai įsivaizduotas da
lykas, sudėtas iš senų do
kumentinių filmų. Bet dau
gelis žmonių, kurie negir

riausiai pirmieji pasieks 
mėnulį. Jau kelinti metai, 
kaip tas žinoma ir užsieny
je, ir mokslininkai bendrai 
sutinka, kad tąrybiniai 
mokslo vyrai turi geriausią 
progą tą pirmą atsiekti.

Dabartinis straipsnis “Li- 
teraturnaja Gazieta” pus
lapiuose sukėlė nemenką 
sensaciją. Chliebcevičas sa
ko, kad Marse ir Venuse 
būtų įsteigtos “mokslinės 
stotys”. Iš to atrodo, kad 
tarybiniai mokslininkai 
turi omenyje ne tik nulėkti 
į tas planetas trumpam pe
riodui, bet ten likti ilges
niems tyrinėjimams, kaip 
tai dabar daroma Arktikoje 
ir Antarktikoje.

ris turi svarbos viso pasau
lio darbininkų judėjimui, 
sako Tito ir Gomulka,/nes 
sudavė smūgį asmens kultui 
ir nutiesė gaires lygiatei
siam ir nuoširdžiam ben
dradarbiavimui tarp komu- 
nistinių-darbininkų parti
jų-

Jugoslavijos . Komunistų 
lyga ir Lenkijos Suvienyta 
Darbininkų partija pabrė
žia, kad taikos jėgos pa
saulyje stiprėja, kad taipgi 
stiprėja kova prieš likusį 
kolonializmą.

Kaslink Jugoslavijos ir 
Lenkijos santykių, tai Ju
goslavija pilnai ir galutinai 
pritaria Odros-Neisės sie
nai tarp Lenkijos ir Vokie
tijos, tai yra, Pomožės ir 
Šlionsko amžinam pasiliki- 
kui Lenkijos žemėmis. Abu 
kraštai per Jungtines Tau
tas ir bendrai tarptautinėje 
arenoje bendradarbiaus su 
visomis taikos jėgomis, ypa
tingai kitais socialistiniais 
kraštais už pasaulinę taiką. 
Abū9kraštai stoią už Kini
jos Liaudies Respublikos 
priėmimą į Jungtines Tau
tas.

dėjo programos pačios pra
džios, vienu metu girdėjo 
štai ką:

“Mes pertraukiame šią 
programą, kad patiekti spe
cialų buletinį. Didelė masė 
svetimų orlaivių skrenda 
link Šiaurės Amerikos kon
tinento per šiaurinį ašigalį. 
Tie orlaiviai, kaip manoma, 
yra mums priešiški. Visi 
kareiviai yra raginami pri
sistatyti į savo postus, visi 
civiliniai apsaugos tarnau
tojai taipgi. . .”

Paskui buvo paduodami

Jungtinės 'Tautos, N. Y. 
— Antradienį čia atsidarė 
Generalinės asamblėjos se
sija, kurioje dauguma nu
balsavo pasiųsti tailandie- 
tį princą Waithayakaną 
Budapeštan ir Maskvon vis 
tuo “Vengrijos • klausimu”. 
Prieš tą nutarimą balsavo 
socialistiniai kraštai, o ne- 
utralistiniai kraštai susilai
kė nuo balsavimo.

Manoma, kad dabartinėje 
sesijoje Amerika vėl kels 
Vengrijos klausimą. Bus 
keliami ir nusiginklavimo 
klausimai, kurie taip ilgai 
buvo svarstomi Londone.

Amerikos delegacijai se
sijoje vadovaus pats Dul
ks ir Cabot Lodge. Į dele
gaciją šiuo kartu įeina ir 
George Meany, AFL-CIO 
prezidentas, taipgi negras 
G. S.,Washington. Stebėto
jai sako, kad įtraukiant

Kareiviai dar vis neįleidžia į 
Little Rock mok v k Iii negru; dar 
nežinia, kuomi reikalas baigsis
Little Rock, Ark. — Nors 

gub. Faubus buvo nuvykęs 
pas prezidentą Eisenhowe
rs ir su juomi tarėsi segre
gacijos ir integracijos klau
simais, prie Little Rock 
mokyklos dar vis stovi na
cionalinės gvardijos karei
viai, kurie pasiryžę neįleis
ti negrų. Iš to aišku, kad 
arba prezidentas Eisenhow- 
eris nedavė pakankamai 
aiškiai suprasti guberna
toriui, kad jis turi nusileis
ti federalinei valdžiai, ar
ba Faubus dar vis ryžtasi 
neklausyti.'

Šios savaitės pradžoje 
Faubus sakė, kad kariai 
gal bus atitraukti, “jeigu 
galima bus užtikrinti, kad 
nebus neramumų”. Bet 
Faubus teigia, kad nera
mumai būtinai kiltų, jeigu 
negrai pradėtų mokyklą 
lankyti. Jis tam, betgi, ne
turi daiktinių įrodymų. 
NAACP be to sako, kad 
jeigu ir būtų neramumų pa
vojus, tai gubernatoriaus 
pareiga yra ne drausti 

buleteniai, kad Hartfordas 
evakuojamas ir rodyta ek
rane, kaip tai vyksta. Fak- 
tinai tai buvo senas filmas, 
trauktas kada nors praei
tyje per civilinės apsaugos 
pratimus.

Tūkstančiai Hartfordo 
gyventojų mirtinai išsigan
do ir manė, kad tikrai pra
sidėjo karas. Daugelis te- 
lefonavo policijai, laikraš
čiams, kiti pradėjo rengtis 
kraustytis su visa manta...

Televizijos stotis po pro
gramos pakartotinai pa
brėžė, kad tai nebuvo tik
rovė, ir nusigandusieji pa
galiau nusiramino.

delgacijon negrą ir unijistą, 
Amerika stengėsi jai pri
duoti liberalinį antspalvį.

Tarybinei delegacijai va
dovauja užsienio reikalų 
ministras A. Gromyko, ku
ris atskrido čia jet-orlai- 
viu. Indijos delegacijai va
dovauja Krišna Menonas.

Asamblėja pačioje pra
džioje privalo išrinkti savo 
pirmininką. Vyriausieji 
kandidatai yra Australijos 
Sir Leslie Munro ir Libano 
Charles Malik. Asamblėjoje 
be abejo vėl iškils Liaudies 
Kinijos priėmimo klausi
mas.

Atėnai. — Graikija ir Al
banija, tarp kurių dar eg
zistuoja karinis stovis, pra
dėjo derybas tą stovį baig
ti. Pasėka to bus, kad Kor- 
fu sąsiauris, kuris dabar 
yra užminuotas, pagaliau 
bus apvalytas.

negrams lankyti mokyklą, 
o nuraminti nenuoramas, 
kurie neleistų negrų ramiai 
mokyklą lankyti.

Izraelis norėtų 
įsteigti ryšius 
su faš. Franco
Jeruzalė. — Izraelio so- 

cialdemakratinė valdžia 
deda pastangas įsteigti ry
šius su fašistine Ispanija. 
Izraelio diplomatai gavo nu
rodymus susitikti su Ispa
nijos atstovais Jungtinių 
Tautų generalinės asamblė
jos posėdžių metu. Izrae
lio valdžia aiškina, kad ji 
ypatingai nori steigti ryšius 
su Ispanija, kad per ją su
sitarti su arabiškomis ša
limis. 'Esą, Ispanija dabar 
turi nemažai įtakos tarp 
arabų, ypatingai Jordane 
ir Saudi-Arabijoje. Jordano 
karalius Husseinas dabar 
vieši Madride.

Izraelio kairiųjų socialis
tų organas “Hamišmar” sa
ko, kad šalyje bus daug o- 
pozicijos prieš ryšius su 
Franco įsteigimą. Daugu
ma izraeliečių, sako tas 
laikraštis, atmena, kad 
Franco buvo Hitlerio są- ♦ 
jungininku. Izraelyje taip
gi gyvena nemenkas skai
čius žmonių, kurie akty
viai kovojo tarptautinėje 
brigadoje prieš Franco, sa
ko tas laikraštis.

Bonna. — Protestuodama 
prieš Jugoslavijos paramą 
Lenkijai rubežių klausimu, 
Vakarų Vokietija atšaukė 
savo ambasadorių iš Bel
grado.
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NELSONAS IR JO DRAUGAI LAISVI!
ŽYMUS DARBININKŲ judėjimo veikėjas Steve 

Nelsonas ir penki jo bendradrbiai kadaise Pittsburghe 
buvo nuteisti kalėjiman dėl to, kad jie “suokalbiavo mo
kyti ir agituoti, kad amerikinė valdžia būtų nuversta 
joga ir prievarta”. Jie buvo teisti, einant Smitho įstatymu.

Nuteistieji apeliavo į Aukščiausią Teismą. Pastarasis 
pasakė: Nelsono ir jo bičiulių byla turi būti pernagrinė- 
ta iš naujo tame pačiame federaliniame teisme, kuris su
rado juos kaltais. Vėliau Aukščiausias Teismas išlei
do kitą sprendimą Kalifornijos komunistų nuteisimo 
klausimu — sprendimą, kuris išrovė pagrindą iš tų, ku
rie komunistus bei jiems artimus asmenis terorizavo.

Dabar, kada atėjo laikas Nelsoną ir jo draugus 
“perteisti”, atsistoja valdžios prokuroras ir sako teis
mui: išmeskite šitą bylą; jei Nelsoną ir jo draugus teisi
me, negalėsime juos nubausti, nes neturime užtenkamai 
įrodymų, kad jie kalti.

Ir teismas šią bylą išmetė. Vadinasi, Nelsonas ir jo 
draugai yra laisvi. Aišku, jie niekad nekonspiravo mo
kyti kitus žmones jėga ir prievarta Amerikos valdžią 
nuversti. Tačiau, makartizmo metu, žiaurios reakcijos 
metu, jie buvo surasti “kaltais”. Visokie šnipai ir provo
katoriai prieš juos “liudijo’ kalbėjo nesąmones, melavo. 
Teismas tam ir patikėjo!

PRIEŠ KELETĄ dienų buvo kitas įdomus įvykis — 
įvykis su Connecticut valstijos komunistų veikėjais. Jie 
taipgi buvo teisti ir surasti kaltais būk sukalbiavę mo
kyti kitus, kad jėga ir prievarta būtų nuversta ameri
kinė valdžia. Jie taipgi buvo nubausti kalėjimu.

Connecticut valstijos nuteistieji komunistų vadovai 
apeliavo į aukštesnį teismą. Ir štai tas teismas — U. S. 
Court of Appeals — atmetė žemesniojo teismo sprendi
mą ir. išteisino komunistų vadovus!

Tai, žinoma, didžiulis Amerikos žmonių laimėjimas. 
Tiek Pittsburgho komunistų, tiek Connecticut valsti
jos komunistų vadovų laimėjimas 
laimėjimas. . x

Bet kiek visa tai kainavo — kainavo teisiamųjų, per
sekiojamųjų sveikata! Kiek tai suėdė lėšų! Kas jiems už 
tai atlygins?

Dar yra visa eilė darbininkų vadovų, nuteistų pagal 
Smitho įstatymą; jų bylos yra auštesniuose teismuose. 
Reikėtų kuo greičiausiai visas tas bylas likviduoti; rei
kėtų ir patį Smitho įstatymą (minties kontrolės įstaty
mą) atmesti, nes jis tik žalą daro Amerikos žmonėms.

yra visos liaudies

KAS BUS PO PASITARIMO?
LABAI GARSINTAS pasikalbėjimas tarp prezidento 

Eisenhowerio ir Arkansas valstijos gubernatoriaus pra
ėjo, tačiau jokių apčiuopiamų pasekmių iš' jo dar vis ne- . 
turime.

Gubernatorius Faubus sako, kad jis gal būt ištrauks 
valstijos kariuomenę (miliciją) iš Little Rock miesto,kad 
jis gal būt klausys teismo sprendimo, pagal kurį negrai 
moksleiviai turi būti priimti į Central High Schoolę. 
Bet ar taip bus, nieks kol kas. negali pasakyti.

Ką prezidentas su gubernatoriumi kalbėjo, kol kas 
nežinoma. Liberalai ir bendrai pažangesnio nusistatymo 
žmonės kritikuoja prezidentą dėl to, kad jis bandė su 
gub. Faubusu per daug švelniai tartis. Kai kurie sako: 
prezidentas pirmiausia turėjo reikalauti, kad gub. Fau
bus atšauktų kariuomenę nuo mokyklos, o tuomet tar- 
tųsi su prezidentu. Bet Eisenhoweris to nereikalavo.
, Na, tikėkime, jog kas. nors gero išeis iš to pasitari
mo kuris įvyko praėjusį šeštadienį Nev/Porte, R. L

MOTERŲ KAMPELIS
L. JUOZĖNAS

Šampano butelis
Humoristinis apsakymas

Miltakienė, keturiasdešim
ties m. moterėlė, sėdėjo prieš 
veidrodį ir ruošėsi Naujųjų 
Metų baliui. Jos vyras Anta
nas, gera dešimtim už ją vy
resnis, pečiais atsirėmęs į kny
gų spintą, nervingai gniaužė 
rankoje pirštines.

— Na, ar baigsi, pagaliau? 
— paklausė jis.

— Paspėsi, nedega! — at
kirto neatsisukdama žmona 
ir, baigusi pudruoti nosį, pasi
lenkė artyn prie stiklo.

Miltakienė savo išvaizda 
buvo nepatenkinta. Iš veidro
džio į ją pažvelgė mažutės, 
rudos, žvitrios akutės, įsodin
tos abipus ‘riestos nosiukės 
putliame, padribusiu pagurk
liu veide. Miltakienė kraipė 
galvą ir šiaip, ir taip — pra
keiktos riebalų raukšlės dribo 
tai iš vienos, tai iš kitos pusės. 
Ji ištiesė smakrą pirmyn, pa
mėgino nusišypsoti išėjo nei 
šis, nei tas.

— Antanai! — užklausė ji 
per petį vyrą. — Kaip man 
geriau tinka, .— ar juokiantis 
tik truputį parodyti dantis, ar 
plačiai praverti burną?.. O 
gal tik retkarčiais nereikšmin
gai šypsotis?

— Dėl manęs... — sumur
mėjo vyras, o mintyse pridū
rė: “nors ir kaip žabojamas 
arklys vaipykis”.

Miltakienė nusprendė baliu
je šypsotis tik parodydama 
priekinius dantukus — šie 
dar nebuvo išpuvę.

— Antanai! — vėl kreipėsi 
ji į vyrą. Pažiūrėk, kaip tau 
atrodo,'ar ne per tamsus toks 
lūpų raudonumas!
— Danute, susimildama, jau 

po devynių!.. Pavėluosime...
— Ach, koks tu nepakenčia

mas! — užsigavo žmona. “Pa
vėluosime, p a vėluosime!”.. 
Jeigu susitarta devintai valan
dai, tai negi lėksi minutė į 
minutę! Dar paskui sakys: 
'“Atlėkė, lyg išbadėję!” Nuei
sime dešimtą — bus kaip tik... 
, Ji nutrynė lūpas vatos gu
mulėliu, prisitraukė arčiau 
dėžutę su įvairių atspalvių 
pieštukų • kolekcija ir ilgai 
svarstė, kurį iš jų pasirinkti. 
Pagaliau paėmė vieną, rūpes
tingai išraitė ant lūpų liniją, 
panašią į širdelę, patikrino, 
kaip tai atrodys šypsantis, ir 
ėmėsi šukuosenos,. Jos plau
kai jau buvo peršukuoti kele
tą kartų, bet tai nereiškė, 
kad čia nėra ko taisyti.

Antanas brykštelėjo degtu
ką ir dūmų kamuolys atskrie
jo iki veidrodžio.

— Pažiūrėk, būk geras, ar 
mano batukai nuvalyti? — 
paprašė ji.

— Štai jie! Tik 
čiau!..

— O nosinę ar 
Duokš, odekolonu’ 
siu...

Miltakienė’ norėjo išblašky
ti vyro dėmesį: ji puikiai ži
nojo, kad jis seniai jau atnešė 
nuvalytus batukus, seniai iš 
jos pačios rankų gavo kve
piančią nosinę.

Antanas krenkštelėjo, tren
kė ant grindų tik pradėtą rū
kyti cigaretę, ir Miltakienė už 
savo nugaros" išgirdo jo nera
mius žingsnius.

—r Aš šiam, baliui visą žąsį 
nupirkau, o dar ir miltų tris 
kilus daviau, — paskubino ji 
nukreipti kalbą kita lipkmc. 
—‘•Tai tu žiūręk, valgyk! O ta 
senė pliuškė Beinorienė atne
šė tokį nusususį kalakutą, tie
siog gėdos neturį... Aš manau, 
kad mes i stengsimės jo nepa
stebėti — tegu labai nesipučia 
šita buhalterienė! Ir, žiūrėk, 
nepasigerk! Tu kai pripuoli, 
tai ir laki be saiko!.. Į mane 
vis dirsčiok: mirktelėsiu — tai 
daugiau nė lašo!.. O pinigų ar 
paėmei? Mes dar turime šam-

baltojo ir raudonojo šampano 
buteliai, blizgėdami elektros 
šviesoje sidabrinėmis galvo
mis.

— Du butelius šampano, 
raudonojo!..

— Prašau sėstis prie staliu
ko, padavėja atneš, — atsakė 
bufetininkė.

— Ne, mes čia negersim!
— Iš bufeto ‘ neatleidžiamo, 

— atsakė pardavėja ir nusisu
ko.

tu grei-

peėmei? 
pašlaksty

sruo- 
tokie 
dienų 
Juodi
spar-

žibėjo elektros
Šaligatviais, pa-

rios, 
nios, 
era, 
vyro

tai p jau duota ir 
Bet šampano vei

ką ? Nupirkime ne 
o raudonojo! Tai

pano nupirkti. Na, niekis, pa
keliui šoktelsim. į bakalėją.

Pagaliau tualetas buvo už
baigtas. Ant Miltakienės kuk
tos krito raityta plaukų 
gėlė. Skruostukai buvo1 
ružąvi, lyg būtų trejetą 
mirkę burokų rašale, 
antakiai, kaip kregždės
rai, šovė nuo nosies į viršų ir 
grakščiu’ lanku baigėsi netoli 
ausų. Ryškiai karminu nuda
žytos lūpos savo grožiu turėjo 
ne vilioti, o tiesiog vesti iš 
proto vyrus. Miltakienė pa
tenkinta atsistojo, pasitaisė 
ant krūtinės atlasinę rožę, 
timptelėjo klostes ir nusišyp
sojo :

— Kai pasipuošiu... lyg ir 
nieko, — tarė ji pusbalsiu.

Vyras padavė jai skrybėlai
tę, paltą. Apsirengusi Milta
kienė dar kartą pažvelgė į 
veidrodį ir'tarė:

— Na, aš pasiruošusi!..
Antanas lengviau atsiduso, 

atidarė duris ir laiptuose paė
mė žmoną po ranka.

Gatvėje 
lemputės,
dengtais puriu sniegu, į visas 
puses zujo praeiviai. Jautėsi 
šventinė nuotaika, girdėjosi 
kalbos, juokavimai.

Patenkinta savimi ir busi
muoju baliumi, sužavėta jud- 

pakiliai nusiteikusios mi- 
godžiai traukdama šaltą 
Miltakienė tvirtai rėmėsi 
rankos ir kalbėjo:

— Aš manau, kad iš mūsų 
pusės ir 
dribtelėta!
l ia. žinai 
bet kokio,
išpūs visi akis!..

— Ė, kaip nori. 
Miltąkis.

Iki gastronomo buvo ,apie 
dešimt minučių kelio. Bet šį
vakar gatvėse buvo toks gy
vas judėjimas, kad . jiedu, be
siskverbdami /žrųonių užplūs
tais šaligatviais, užgaišo be
veik pusvalandį.

Pardavėja sutiko Miltakie- 
nę kaip seną pažįstamą — ji 
buvo nuolatinė pirkėja, ‘tačiau 
išgirdusi jos prašymą, skėste
lėjo rankomis:

— Labai gaila, bet nebetu
riu — seniai pardaviau pas
kutinį butelį... Tiesiog nesu
prantu, kas čia šiandien daro
si — visi tik šampano ir šam
pano! Visas atsargas išpirko. 
Gal kartais bakalėjoje dar 
gausite...

...Bakalėjos pardavėja la
bai apgailestaudama prane
šė pardavusi paskutinį butelį 
prieš pusvalandį.

— Tai ir velniop! — įširdo 
Miltakis. —< Paimkime konja
ko ir bus kvit!..

— Glūšas! — atkirto Milta
kienė. — Apsijuokti nori?

konjaką^ per

sutiko

J. PALECKIS ir J. MATULIS LONDONE
PASIRODO, kad tarpparlamentarinėje konferenci

joje, kuri įvyko Londone praėjusią ’savaitę (gal dar 
vyksta ir šią savaitę, tikrai nežinome), dalyvauja net du 
Tarybų Lietuvos žymūs vyrai: prezidentas Justas Pa
leckis ir Lietuvos Mokslų Akademijos prezidentas, prof. 
J. Matulis.

Abudu jiedu sakė svarbias kalbas, abudu jiedu toje 
konferencijoje atliko didelius darbus.

Justas Paleckis — nuolatinis Tarybų Sąjungos at
stovas į tarpparlamentarines konferencijas, kurios 
vyksta dažnai; J. Paleckis vadovauja tarybinei parla
mentų delegacijai. Jis buvo tokiose konferencijose Suo
mijoje, Indijoje, Jugoslavijoje, Francūzijoje ir dabar 
Anglijoje.
' Prof. J. Matulis, rodosi, dar pirmą kartą tokioje 
konferencijoje dalyvauja. Prieš dvejus metus J. Matulis 
buvo delegatu Jungtinių Tautų asamblėjoje New Yorke.

Vis daugiau Tarybų Lietuvos vyrų įsitraukia į 
svarbius politinius tarptautinius veiksmus!

2pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., rugsėjo (Sept.) 18, 1957

vyro atsaky- 
pro duris, 

žmoną gat-

Kas gi geria 
Naujus Metus?

Ir nelaukdama 
m o ji išskubėjo 
Miltakis pasivijo 
vėje.

— Eikim greičiau, restorane 
tikrai, gausim! — sparčiai 
žengdama, nusprendė Milta
kienė.

Prie restorano dui;ų juos su
laikė durininką^.

—'Jūs kortelę turite? — 
paklausė jis.

— Kokią kortelę? — nuste
bo Miltakienė.

— A... Vadinasi, neturite. 
Šiandien Naujųjų Metų sutiki
mas, visi staliukai iš anksto 
užsakyti... Be kortelės negali
ma. — Bet mes tik į bufetą i 
Nusipirksim šampano ir išei- 
sim!

— Be kortelės negalima, — 
abejingu balsu pakartojo vy
riškis.

Kelioliką minučių pasigin
čiję, vyras ir žmona pagaliau 
pateko į bufetą. Iš .karto Milt- 
akienės akys prašvito: bufete 
ant lentynų puikavosi stori

Miltakienė buvo ne tokia 
moteris, kuri, matydama pries ; 
akis beveik pasiekiamą šam
paną, lengvai nuleistų rankas. 
Tarp jos ir bufetininkės užsi
mezgė įaudringas pokalbis. Po 
karšto, tačiau nevaisingo gin
čo buvo iššauktas restorano 
direktorius. Dar po kelių mi
nučių už besiginčijančių nu
garos sustojo budintis milici
ninkas. Ir praėjo dar geroka 
dešimts minučių, kol Miltakis, 
savo nepaprasto mandagumo 
ii takto dėka, įstengė atsipra
šyti už trukdymą ir tokiu’ bū
du išvengė baudos už triukš
mo kėlimą viešoje vietoje.

-—Stuobry! — riktelėjo į- 
siutusi Miltakienė, kai vyras 
ją vargais negalais ištempė Į 
gatvę. — Negalėjai tu, pra
keiktasis, nors vieną žodį tar
ti ? Ir milicininkas jau buvo 
benusileidžiąs, tikrai būtume 
gavę! Tau ant galvos baslį ta
šytų, ir tai tu atsiprašinėtam, 
buliau tu neraliuotas!... Vis
kas ant mano vienos galvos: ir 
suorganizuok, ir paruošk, ir 
nupirk... Kurgi dabar gausim 
šampano ?

— Taigi, taigi, reikėjo il
giau vaipytis prieš veidrodį...

— O aš vistiek pasieksiu sa
vo! Be šampano — nė žings
nio į balių! Einam! — kate
goriškai pareiškė Miltakienė 
ii protekiniais pasileido į ar
timiausią užkandinę.

Tačiau nei šitoje užkandi
nėje, nei dar dviejuose resto
ranuose, nei kioskuose šampa
no nebuvo. Įsikarščiavusi Mil
takienė užsuko ir į žuvies par
duotuvę. Jau buvo beeinanti į 
vaistinę, bet pajutusi, kad 
ankštuose baliniuose bateliuo
se gelia nuospaudas, susilai
kė, sulėtino žingsnius, pavar
gusi, sušilusi, beveik neteku
si paskutinės 'vilties, nusvyra
vo tolyn. Abudu atsisagstė 
paltus. Prakaitas nemalonio
mis šaltomis srovelėmis žllau
kė nugara. Miltakis kažkur 
pametė pirštinę. Abu slinko 
tylėdami, įširdę, nebeturėda
mi jėgų bartis.

Artėjo vidurnaktis. Šaligat
viai ištuštėjo. Pradėjo snigti. 
Galutinai nebetekusi 
Miltakienė tik ranka numojo, 
kai tamsioje priemiesčio gat
velėje pamatė alaus barą. 
Vistik jie nusvyravo prie du
rų ir įėjo.

Aukštai lentynoje, užgrioz- 
tas įvairiaspalviais likerių bu
teliais blizgėjo sidabrinis 
šampano butelio gurklys. Bu
telis, matyt, buvo seniai ten 
užkištas, apdulkėjęs, apspu
rusia etikete. Tačiau Milta
kienė nutvėrę jį kaip šykštuo
li:; lobį ir, įspraudusi vyrui 
rankas, iškurnėjo pro duris.

Visą nuovargį kaip ranka 
atėmė. Iki pusiaunakčio beli
ko vos dvidešimt minučių. Vi
si terminai į balių jau buvo 
praleisti, bet ant naujametinio 
tosto dar buvo‘ vilties suspėti.

— Nesuprantu, ko valdžia 
taip nežiūri tvarkos! bambėjo 
Miltakienė, tripendama siau
ručiu šaligatvių miesto centro 
link. —- Kai tik nuošali gatve
lė, tai nei tu autobusą pama
tysi, nei. taksi prisišauksi! Jų 
pilna tik ten, kur žmogui vi
sai nereikia! Jau tokia be
tvarkė, kad nebegalima! Plū- 
kis dabar pėsčia, jei nori I.-. .

— Kaip nors... — padrąsi
nančiai atsiliepė 1 Miltakis, 
pūkšdamas jai iš paskos, vie
noje rankoje tvirtai spausda
mas šampano butelį, kitoj — 
vienintelę pirštinę.

Artėjant prie miestą centro 
iš gatvėse pastatytų garsia
kalbių pasigirdo naujametinės 
kalbos, sveikinimai, maršai. 
Nustojo snigti. Būreliai žmo

jėgų.,

nių stoviniavo kryžgatviuose 
ir laukė naujametinio saliuto. 
Miltakienė su vyru paspartino 
žingsnius.

Kai eiti beliko koks šimtas 
metrų, staiga visą nakties 
dangų nutvieskė baltos, rau
donos, žalios raketų papliū
pos. Nušvito namai, gatvės, 
žmonių veidai. Iš garsiakalbių 
sugaudė iškilmingi, sodrūs 
Kremliaus kurantų dūžiai. 
Dvylika!

— Greičiau, stuobry tu! — 
sušuko Miltakienė ir pasileido 
tekina skersai gatvę. Miltakis 
nubėgo paskui ją. Staiga pasi
girdo signalas, ir sucypė au
tomobilio stabdžiai. Išsigan
dęs Miltakis mėgino susilaiky
ti, paslydo, suplasnojo ore 
rankomis ir visu ūgiu išsitiesė 
vidury gatvės. žvangtelėjo 
stiklas, kažkas suriko. Milta
kis pajuto, kaip jam visą vei
dą apipurškė rūgštoki, vėsūs 
šampano purslai.

Miltakienė jau buvo dingu
si duryse. Ji‘užlėkė į antrą 
aukštą ir, nebespėjusi nei pa
sibelsti, atplėšė duris.

Sustoję aplink gausiai pa
dengtą stalą su taurėmis 
koše svečiai dainavo “Ilgiau
sių metų”. Pamatę Miltakienė, 
jie stabtelėjo ir vienu balsu 
sušuko:

— Bravo! Pačiu laiku!..
— O kur vyras! —riktelė

jo Beinorienė.
— At-ateina!.. Su šampanu! 

—vos atgaudama kvapą, atsa
kė Miltakienė.

Tuo' metu tyliai atsidarė du
rys, ir jose pasirodė išsigan
dęs Miltakio veidas. Jis buvo 
visas 'snieguotas, atsisagstęs, 
su atbulai uždėta skrybėle. 
Vienoje rankoje jis tebespau- 
d.ė pirštinę, o kitoje sidabru 
papuoštą • šampano butelio 
kaklelį.

— Kas atsitiko ? — pašoko 
svečiai.

— Nagi štai... sumurmėjo 
Miltakis, kilstelėdamas abi 
rankas.

Miltakienė buvo bepuolanti 
prie vyro, bet pusiaukely su
silaikė. Miltakis ją apdovano
jo tokiu’ žvilgsniu, kuris aiš
kiai sakė:

— Na, palauk! Pareisim 
namo!..

(Iš “Tarybine moteris”.)

Šeimininkėms
MORKŲ KISIELIUS

5—6 morkos
1 stiklinė cukraus
4 stiklinės vandens
2—4' šaukštai krakmolo 
cinamono ir citrinos rūgšties.
Išvirtas, nuluptas ir smulkiai 

sutrintas morkas užpilti van
deniu, sudėti cukrų, cinamo
ną, citrinos rūgšti (arba ra
barbarų sultį) ir užvirinti. Po 
to, supylus krakmolą, 
tinti iki užvirimo ir 
j vandeniu suvilgytą 
rum pabarstytą indą, 
šalęs kisielius tirštas, 
jj su saldžiu pienu.

ran-

Tunisas. — Tunisijos val
džia sako, kad turi du kar
tus tiek karių, kiek šautu
vų, kad kraštui labai rei
kia ginklų.

Today's Pattern

O

9118
SIZES 

.12—20

Printed „Pattern
Printed Pattern 9118: Misses’ 

Sizes 12, 14, 16, 18. 20. Size 16 
takes 3% yards 39-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 116-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19t N. Y.

pakai- 
išpilti 

ir cuk- 
Jei at- 
valgyti

Cleveland, Ohio ■
MIESTO BALTAKAL- 
NIERIAI REIKALAUJA

ALGŲ PAKĖLIMO
Clevelando’ miesto rašti

nių darbininkai pasakė ma
jorui Celebrezze, kad jų al
gos jau yra atsilikusios 14 
nuošimčių nuo kitų Ameri
kos miestų darbininkų.

State, County_ and Muni
cipal Employees unijos at
stovas Sam Perri savo laiš
ke majorui Celebrezze pa
reiškė, kad 2,000 raštinių 
ir profesionalių darbininkų j 
yra pasirengę derėtis už se
kamus pagerinimus:

—Algas pakelti 10 nuo*^ 
šimčių.

—Sveikatos ir gerbūvio 
pagerinimas 4%.

—Padidinti pensijas iki 
$73 mėnesiui, nes esamoji 
pensija nėra patenkinanti.

—Pridėti dar du apmo
kamus šeštadienius — no
minacijų ir generalinio bal
savimo dienas.

Toliau Perri laiške sako
ma: Mes esame tikri, kad 
jūs esate pilnai susipažinę 
su nuolatiniu pragyvenimo I 
kainų kilimu. Jūs patys 
reikalaudami taksų pakeli- j 
mo įrodinėjote, kad Cleve- ' 
lando miesto darbininkų al
gos jau yra atsilikusios 18 
nuošimčių, palyginus su ki
tų miestų darbininkų algo
mis. O nuo to laiko, p ragy-, 
vedimas dar pakilo 4 nuo
šimčiais.

—Didelė dauguma mūsų 
darbininku kenčia finansi
nius sunkumus.

—Su pagarba aš patiekiu 
jums mūsų programą, dėl 
kurios reikia susitarti taip 
greitai, kaip galima, nevė
liau kaip iki sausio pirmos 
dienos, 1958 metų.

Minersville, Pa.
Rugsėjo 6 dieną pas ma

ne atsilankė draugas Pra
nas Gustaitis iš Detroito.

Draugas Gustaitis yra la
bai linksmo būdo pirmeivis 
draugas. Labai draugiškai 
teko pasikalbėti apie bėga
mus reikalus, o man tai la
bai gerai, kad mane atlan
kė, nes mano kojos labai 
silpnos, tai vienam ir nusi
bosta būti. O kai koks drau
gas atlanko, tai yra biskį * 
smagiau ant širdies. Kad 
draugas manęs neužmiršta, 
esu labai dėkingas jam.

Mačiau Laisvėje, kad mi
re S. Brusokas. Aš jį la
bai gerai pažinau; buvau 
pas juos į svečius nuvažia- * 
vęs, nes jo moteris yra ma
no giminaitė — mano pus
brolio Matjošiaus Žilinsko 
duktė, Viktorija Žilinskaitė. 
Linkiu draugei Brusokienei 
ir jos šeimynai kuo ramiau- . 
šiai pergyventi liūdesio va
landas. O tau, Stasy Bru- . 
šokai,1 ramiai ilsėtis šios ša- ‘ 
lies žemelėj!

V. Ramanaibskąs



JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

TIE grūdai, kuriuos tėvas uždirbo va
sarą kasdamas griovius, pasibaigė. Su
malusi paskutinę saują, motina taip rū
pestingai iššlavinėjo žąsiasparniu gir
nas, kad visos pelės ir žiurkės supyku- 
sios paliko mūsų pastogę. Palovy dar 
buvo pusmaišis bulvių. Tačiau kai mes 
suskaitėm jas, tai pasirodė, kad, verdant 
kasdien kiekvienam po dvi, jų toli gražu 
neužteks, kol motina gaus ką už savo 
verpalus. Po šito tėvas tik apžvelgė mus 
visus ir pranešė:

—’ Išmušinėsiu visus kaip varliūkš
čius, o pats virvę ant kaklo ir — ant ša
kos! ' ;

V*
Mes su seseria tylėjome, tiktai Levu

kas sušopavo nosimi, užlindo už motinos 
nugaros ir žvilgčiojo iš ten į tėvą tary
tum koks šeškas. Visada jis šitaip. Su
bars kas arba nugaron niūktelės — tuoj 
ir užlenda ir žvilgčioja šitaip, o kai ka
da net savo murzinu kumščiu grasina. 
Irgi, matai,k vyras! Už motinos nugaros 
taigi kiškis gali būti drąsus. O tu pa
stovėk priešais supykusį tėvą! Pernai 
vasarą mane Tekonio jautis buvo už
puolęs, tris varsnas vijosi alksnynais, ir 
— nieko. Nuo jaučio vis kur nors pa
bėgsi, o kur tu nuo tėvo pabėgsi, kai 
šis barasi? E, bet ko ten ir norėti iš Le
vuko! Mažas jis visiškai, aš net jo atsi
radimą atsimenu, visada šopuoja nosi- 
\V, painiojasi marškiniuose ir visur nori 
eiti kartu su manim. Pikčiau sesers. Ši 
nors žliumbia dažnai, bet jau kai įsirems 
kada akimis į tėvą, tas nemitęs nusisu
ka šalin ir tikį murma pro ūsus, kad, 
matyt, pats velnias išgalvojo pasaulyje 
tokius sutvėrimus kaip bobos! Ji ir da
bar sustojo priešais tėvą, plačiai išžer- 
gusi savo pamėlusias nuo šalčio basas 
kojas, pakėlusi čiuplučius aštriakaulius\ 
petelius. Tėvas pratrūko motinos pu
sėn: '

— Atimk šitą nevaleiką man iš akių, 
atimk, aš tau sakau!

— Bent atšiltų greičiau, — pratarė 
motina, visiškai nesiklausydama tėvo 
riksmo. — Vasarą tai vis, matai, rūgšty
nė, uoga ar grybas. . . Ak tu, viešpatie 
mieliausias, tai nusitaisė gyvenimas!
^Patylėjo ir pridūrė:

— Vienas priebėgis ir teliko — mūsų 
žalutė. .Kad tiktai ji su užtrūkiu ilgiau 
palaikytų. Papulsim kitaip. . .

Mūsų žalutė stovi čia pat už durų, 
priemenėj. Rytais, kai motina pakuria 
krosnį ir uždaro pusdures, kad ne taip 
baisiai griūti šaltis trobon, žaloji tuo
jau įkiša galvą į vidų, pasiekdama snu
kiu beveik viduaslį, ir garsiai mykia, 
reikalaudama šilto gėralo. Visiškai 
kvailas galvijas! Ką padės gėralas, jeigu 
tu stovi mūsų priemenėj?! Surankiojo 
tėvas kur baslį, kur luotelį ar žalgą, 
suramstė viską galutroby, smaigaliais 
į pašelmenę, apmetė iš viršaus, dirvose 
pagraibstytais bulvienojais — štai ir vi- 
?as žalosios rūmas! Net durų čia nėra, 
o tik kabalduoja ant praskiebo sena gū
nia. Žiemą, kai pučia vėjas, tai snie
gas taip ir eina pro visur, baltai priga- 
landa žalosios rūmo pakraščius, plaka, 
talaškuoja gūnią. O kai šitaip, tai nors 
tris ušėtkus karšto gėralo išsriaubk — 
ką padės? Bet žaloji nesupranta, at
kariai kiša nakčia pražilusį savo snukį 
ir mykia tokiu raudančiu balsu, kad mo
tina nebe tvėrusi atkiša jai apšu tintų pe
lų sagonėlį, o jeigu šito nėra, tai ir šva
raus garuojančio vandens. Ir atsisuka 
į mus.

— Vaikai, a, vaikai, užteks raivytis lo
voj —dantys užpakaly išdigs nuo miego. 
Šokit priemenėn, pratrinkit šiaudų kar?

21!
Troboj dar tamsu, tik priešinėj sienoj 

švytuliuoja kūrenamos krosnies at
švaistai. Pro pusdurių viršų kamuoliais 
griūva vidun šaltis, varo dūmus į pa
lubę, lenda po įšilusiu apklotu. Pamė
gink, atsikelk dabar, kad gudrus!' Bet 
mes vis tiek šokame iš lovos, stypčio- 
dami, pasistriksėdami skubam prieme
nėn, atidžiai trinam tarp delnų ruginius 
šiaudus, kuriuos tėvas padėjo dar iš. 
vakaro. Pirštai klumpa, delnai dega lyg 
išdilginti, užeina panages su tokiu gėli
mu, kad net saldu. Bet mes trinam ir 
trinam.' Žaloji gi ne kiaulė, už kiekvie
ną minkščiau sutrintą šiaudelį atsimo
kės pieno šlaku. O ką reiškia panagės 

»*ieš pieną? Išbėgai kieman, patrynei 
ankas sniegu — ir dainuok! Taip gal
ėjom mes, bet visiškai, 'matyt, kitaip

galvojo žaloji. Pienoį ji davė ' vis ma
žiau ir mažiau, kol vieną rytą motina 
atsitiesė nuo jos tešmens su tuščia milž
tuve rankose.

— Galas, — pasakė nusisukdama.
Bet nusisuko ji neilgam, o tuoj suso

dino mus visus aplink stalą, kur kiekvie
nam buvo padėta po dvi bulves ir dube
nėlis rašalo joms pasidažyti, Ir ėmė- 
motina linksmai kalbėti, kad gyvenimas, 
ačiū dievui ir panelei švenčiausiajai, ei
na labai gerai, o toliau bus geriau ir 
geriau. Greitai ji iškepsianti puikaus 
krekeno, nuvogusi dalį pirmapienio nuo 

♦veršiuko. Krekenas bus tirštas: pakabi
nai šaukštu, ir stovi kvapiom išrūgom 
aprasojusi duobė. Vėl pakabinai, ir vėl 
duobė. Taip iki puodynės dugno. Ir val
gysim jo tiek, kad teks diržus atsileisti. 
O veršiukas būsiąs toks riebuilis, bal- 
tariešis, su šviesia žvaigžde kaktoje — 
tik žiūrėk į jį, ir nieko tau daugiau ne
bereikia! Įsileisim jį trobon, jis pereis 
nuo slenksčio iki suolo, paskui prie lovų, 
pamatys, kokie sotūs ir geri mūsų vai
kai iš džiaugsmo tik — strykt, strykt!

Levukas smagiai nusijuokė ir, dažyda
mas bulves į rašalą, tvirtai pranešė, kad 
jis pirmas paglostys veršiuką, paskui 
vėl paglostys, o paskui jau glostys ir 
glostys ir nieko neprileis artyn. Sesuo 
Marė net krūptęjėjo nuo šitokios švent
vagystės, pastvėrė šaukštą ir, daug ne
galvojusi paukšt levukui į kaktą. Šis 
— žliumbt. Tėvas pašoko:

— Ar nesiliausit jūs, velnio neštieji 
ir pamestieji!

Mes kūlvertomis atsiduriam ant kros
nies — paties maloniausio kampelio pa
saulyje. Dūmai jau išsisklaidę, tik pa
skutinės nuosmilkos palubėj traukia 
aukštinio pusėn. Krosnies laitas įšilęs 
ir dar apdengtas stora rudine, kad ilgai 
ilgai neatauštų. O čia ir ievinių žabarų 
kūleliai džiūsta ant krosnies priekakčio 
žardies, čia ir suakmenėję juodi dūmų 
varvuoliai tviksta palubėj, čia ir ... E, 
argi viską išsakysi f Pakiši kojas po 
rudine, o šilima per padus taip ir eina 
į visą kūną, ir jeigu dar sienos atsirem
ti, tai sėdėtum šitaip nors iki pasaulio 
pabaigos!

Vieno čia trūksta, tai mano draugo 
Jurgio. Vasarą mes su juo gaudom kę
seliais. ūsuotus vijūnus Naktekės upely
je, renkam žemuoges ir grybus, o dau
giausia tai einam veltynių, ir aš beveik 
visuomet parmetu jį apačion. Jis nela
bai stiprus, bet užtat jo pasmakrėj yra 
tokia apvali ir gili duobutė, kad visi mū
sų kaimo vaikai stačiai sprogsta iš pa
vydo. Kai kurie net mėgino patys pasi
daryti tokias, krapštydami vinimis. Bet 
tik nušašo smakrus ir gavo lupti. Taip 
jiems ir reikia. Kas jau kartą dievo su
tvarkyta, kaip sako senasis Alaušas, to 
žmogus nepertvarkysi: gimei be duobu
tės, tai ir gyvenk be duobutės, daug ne- 
sikrapštęs! Jurgis niekuomet neateina 
tuščiom. Jo švarko kišenės amžinai nu
karusios nuo spalvotų akmenukų, įvai
riausių vinių, švino gabalėlių,-senų kul
kų. . . Taip ir žvanga kiekviename žings
nyje! O kartą jis atsinešė net dvi špūle- 
les nuo pirktinių siūlų. Na, čia buvo jau 
toks retas daiktas, kad mes numetėm į 
šalį viską ir tuojau griebėmės daryti ve
žėčias, Pagaminom ašis, drungas, dro- 
nyčias, net ienas išlenkėm iš ievos atžalų, 
pašutinę jas karštuose pelenuose. Vežė
čios išėjo kaip reikiant, tik sėsk ir va
žiuok. Viena liko bėda: špūlelės atkak
liai nenorėjo lįsti ant ašių. Smailinom, 
smailinom ašis, o paskui ėmėm špūlelių 
skyles platinti duonriekio peilio smai
galių. Bet čia atsitiko jau visiška bė
da: viena špūlelė perskilo. Jurgis net 
patamsėjo iš sielvarto:

Oi, duos, oi duos man Petras!
Jurgio brolį Petrą mes pažinojom visi. 

Anskčiau jis taip pat ateidavo pažaisti 
su mumis. Ir, visuomet' šitie žaidimai 
baigdavosi mūsų ašarom: labai jau ne
ramias rankas turėjo Petras. Kad tiktai 
kas — tuoj už kuodo, ir gana! Bet da
bar jis nebeateina. Mat, praeitą vasarą 
jau ganė karves Užušilėj pas Guobą ir 
nuo šito pradėjo kalbėti storu balsu, 
kaip kalba dideli vyrai. Kur jis ten be-' 
prasidės su mumis!

— Oi, duos, oi, duos! — aimanavo Jur
gis.

— Už ką duos? — neiškenčiau aš. — 
Tavo špūlelės, tavo ir bėda!

Jurgis staiga nusijuokė.
(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS.
Rugsėjo 3 d. įvyko Lietu

vos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos ir Darbininkų Klubo 
m ė n e s i n is susirinkimas. 
Valdyba ir visos biznio ko~ 
misijos davė raportus iš 
pereito mėnesio veiklos. Iš 
raportų pasirodė, kad ne
mažai dedama pastangų pa
gerinimui biznio. Olympia 
parko naujas gaspadorius 
D. Jusius ir jo pagelbinin- 
kas J. Raulušaitis, buvęs 
restorano savininkas, čia 
pagamina visokių gardžių 
valgių. Manoma, kad 
Olympia parke biznis gal 
bus geresnis kaip kad buvo 
tikėtasi. Nesibijoki t vėses
nio oro: čia prie skanaus 
gėrimo, kad ir šalto, gausit 
ir šilto maisto ir gardžios 
kavos.

Mirė du seni L. S. D. 
Draugijos nariai:

Nikodemas J. Kudaraus- 
kas, 67 metų, North Ox
ford, Mass., rugpjūčio 17 
d. rastas lovoj negyvas, o 
rugpiūčio 19 d. tapo sude
gintas bei palaidotas Rural 
C e m -e tery krematorijoje. 
Velionis paliko dideliame 
liūdesyje sūnų Dr. Edmun
dą ir šešis anūkus bei anū
kes. ę

Rugpiūčio 17 d. mirė Ąo- 
nas A. Mickevičius?o4pa- 
laidotas rugpičio 20 d. No
tre Dame kapinėse. Velio
nis jau sulaukęs 64 metų. 
Per ilgus metus buvo na
riu L. S. ir D. Draugijos ir 
Piliečių > Klubo. Velionis 

» paliko dideliame liūdesyje 
dvi dukras, E Va Joseph 
Tonkis ir Viktoriją Kalesh 
ir anūkus.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugija suteikė buvu
siems geriems nariams pas
kutinį patarnavimą, grab- 
nešius1 ir gyvų gėlių vaini
kus. Taip pat pareiškė nuo^- 
širdžią užuojautą šeimoms 
ir giminėms. O jums, Ni
kodemai ir Jonai, lai būna 
lengva šios šalies žeme...

Šios korespondencijos au
torius turėjo artimus drau
giškus ryšius su draugu 
Kudarausku nuo pat jau
nystės. 1911 ar 1912 me
tais gyvavusioj ' socialistų 
kuopoj' teko nemažai dar
buotis. Taip pat ir pašal- 
pinėse draugijose ir Aido 
chore. Pirmojo karo me
tu man teko susipažinti su 
Mikalina Januškevič i ū t e, 
tuo laiku gyvenusia Bosto
ne. Ji buvo labai darbšti 
mergina visuomeni n i a m-e 
darbe. N. Kudarauskas su 
ja susipažino ir apsivedė.

Regis, draugiškai sugy
veno ir abu prisidėjo nę 
prie lengvo tais laikais vi
suomeninio darbo pašalpi- 
nėse draugijose ir bendrai

pažangioj ame veikime buvo 
pirmutinėse ‘eilėse. Po kiek 
laiko įsisteigė savą biznį 
bendrai su Stasiu Baka- 
nausku. Per daugelį Aetų 
išsidirbo gerą vardą ir biz
nį.

Laikui bėgant, pradėjo 
viskas keistis. Turėjo per- 
traukt bendrą biznį ir Čia 
jau apsireiškė stambi Ku
darausku šeimai lyg ir ne
laimė, suirutė. Sveikata 
pradėjo eiti blogyn ir blo
gyn.

Bet buvo ir kitokių prie^ 
žasčių, kurios kenkė gal būt 
daugiau negu kas nors .ki
tas. Keletas metų prieš K. 
sveikatos šuirimą, man te
ko su juo' pasikalbėti. Jis 
daug nusiskundė, kad jis 
daug ką stengėsi daryti, o 
jo darbas buvo neįvertin
tas...

Rugpiūčio 31 ir rugsėjo 
1-2 dd. L. S. D. ir Darbi
ninkų Klubo Olympia par
ke įvyko nepaprastas pa
rengimas. Per tris dienas 
nemažai žmonių perėjo, ir 
biznis buvo geras. Atskaitą 

‘duos sekančiame susirinki
me.

L. S. D. Draugija taria 
širdingą ačiū visiems sve
čiams ir aukotojams maisto 
ir kitų daiktų:* Jalskienei, 
M. Stalulioniui, H. Kala- 
kauskienei, B. Jakaitienei, 
A. Jackienei, B. Lietuvnin- 
kienei, P e t kūną m, O. 
Skrelskienei, L. Ausiejie- 
nei, A. Mazurkai (už muzi- 
kališkus instrumentus ir 
operavimą), B. Sukackienei 
(Šalinaitei) už akompana- 
vimą ir Kubiliui už padai- 
navimą.

Taipgi dėkui visiems dar
bininkams ir labai ačiū mū
sų geroms gasp’adinėms už 
taip gardžiai padarytą 
maista.

Sekantis susiri n k i m a s 
įvyks spalio 1 d., 7:30 vai. 
vakare, 29 Endicott St.

MONTREAL, CANADA
Visko po biskį

Praeitame numeryje buvo 
parašyta, kad susirgusi ir ilsi
si poilsio namuose Macinkie- 
nė, o turi būti Martinkienč.

Pas Kanados lietuvius įėjo 
mada minėti 25 metų sukak
tis, vedybines bei kitokias. 
Man atrodo, kad tai yra pa
girtinas dalykas, kad draugai 
drauga ar draugę neužmiršta 
ir surengia jam staigmeną bei 
ta proga dovaną įteikia.

•
Kaip žinom, šį mėnesį suei

na 25 metų mūsų mylimo laik
raščio Liaudies Balso sukak
tuvės.

Draugai ir draugės, ką da
rom? Mes jį sutvėrėm, išaugi- 
nom ir užlaikom. Lai nepalie
ka nei vienas skaitytojas jo 
nepasveikinęs su šia 25 metų 
sukaktimi.

Sveikindami šia 25 . metų 
proga, įdėkim dolerį kitą. Pa- 
remsim . savo spaudą, , kartu 
pakelsim ūpą tų draugų, ku
rie atsidavę dirba prie jo už 
tokį 'menką atlyginimą visą 
savo laiką nuo atvažiavimo į 
Kanadą.

" •
Taip pat šiandien Liaudies 

Balsas 'pasiekia mūsų tėvynę 
Lietuvą. Kiek man žinoma,

žmonės Lietuvoj labai paten
kinti mūsų laikraščiu.

Aš manau, kad kiekvienas 
Kanados lietuvis turėtų užpre
numeruoti į Lietuvą savo bro
liams ir sesutėms Liaudies 
Balsą. /

•
Stasys šarskis apsivedė su 

Shirley House, anglų tautybės 
mergina. Linkiu jiem laimin
go gyvenimo.

• ” 1 1 '

Pereitą savaitę siautė dide
li miško gaisrai apie Montre
al ą. Premjeras D u plėsis atsi
kreipė su prašymu į armiją; 
kad padėtų gesint. 50Ū karių 
pribuvo į pagalbą. Dauguma 
miško gaisrų kyla dėl neat
sargių pypkorių.

•
Darbo Dienos šventėje Fo

rume kalbėjo 5,000 unijistų L. 
Laberge, Montrealo distrikto 
Trades and Labor Council 
prezidentas, ir Roger Provost, 
prezidentas Provincial ' Fede
ration of Labor. Abu pareiš
kė, kad nenustos protestavę 
prieš policijos elgesį su Mur- 
dochville streikieriais ir dės 
pastangas suorganizuoti visus 
darbininkus į uniją Kvebeke.

Laberge paprašius, visi at
sistojo pagerbimui dviejų žu-

4-tame puslapyje

ATIDAI! ATIDAI!

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. INC
(Laisniuoti su USSR ir pagal special? sutartj su Intourist)

Praneša, kad artimoj ateityj atidaro naują ofisą po
135 W. 14th St., New York City, N. Y.

(arti visų subvių)
V

Pęr mus galėsite siųsti pakietins į USSR, kaip tai:’ 
Lietuvą, Ukrainą, Estoniją, Latviją, Bielorusiją, 

Bukariną ir į kitas respublikas.
Tėmykite Mūsų Garsinimus Ateityje.

New Yorkas. — 44-iose 
valstijose streikuoja telefo
nų mechanikai, kurie dir
ba Western Electric kom
panijai.
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Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
f ' / 1

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės
Literatures Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
/zxAr jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy

kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai;

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

[imLimųiimu uuih g

Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio

BROCKTON, MASS

Įvyks sekmadienį

Rugsėjo 29 September 
Pradžia 1-mą valandą popiet 

Nesivėlinkite, nes jau dienos-trumpos 

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE 
Winter St. ir Keswick Rd., Montello

Šis rudeninis moterų piknikas bus gražus ir 
turtingas namie gamintais valgiais. Bus pyra
gų, kugelio, karštų blynų, šiltų ir šaltų gėrimų. 
Taipgi bus ir muzika. Moterys užtikrina, kad 
visi turėsite daug sau malonumo ir linksmai 
užbaigsite vasaros sezoną.

Nuoširdžiai kviečiame visus,
Rengėjos

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 Lietuviii Kliubo, 
River St. \

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

įĮoriritįeji ’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, lietus nepakenks.

Komisija

H

3 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., rugsėjo (Sept.) 18, 1957



Hartford, Conn.
Rugsėjo 9 d. LLD 68 kp. 

atlaikė susirinkimą. Narių 
atsilankė nedaug, tik 11, 
bet susirinkimas buvo gra
žus. Paaiškėjo, kad kelioli
ka išsibraukė iš gyvųjų tar
po — mirė, bet nemažai iš
sibraukė dar gyvi būdami. 
Garbė mirusioms, kurie iš
silaikė apšvietos draugijoj 
iki mirties, bet, manau, ne
garbė pasitraukti iš draugi
jos gyvam būnant. Drau
gam reiktų šaltai apsvars
čius sugrįžt draugijon, iš
laikyt garbę ligi pabaigos.

Nutarta iš iždo aukoti i 
Ateivių gynimo fondą 810. 
Drg. M. Sabaliauskienė au
kojo $2 tam pačiam tiksui.

Išrinkti vajininkai dėl į 
dienraščio Laisvės naujų 
prenumeratų ir atnaujini
mų. Labai būtų gražu, kad 
visi ir visos kooperuotų su 
va j įninka is. Taipgi būtų 
gražu, kad turintieji gimi
nių ar draugų Lietuvoje, 
užrašytų jiems kalėdinę do
vaną Laisvę. Praėjusį metą 
pora draugų taip padarė..

Nutarta: kuomet nariai 
nesilanko į mitingus, tai su
retinti mitingus. Sekantis 
mitingas įvyks gruodžio 9 
d. vakare. Valdybai vienai 
susirinkus, visvien negali
ma laikyt mitingo. Nors ne
gražu taip padaryt, bet ką 
kita galima darvt? Išrinkta 
delegacija į LLD 3-čios ap
skrities konferenciją, kuri 
įvyks spalio 20 d.

Buvo nominuojami į Cen
tro valdybą nariai.

Buvo pranešta, kad Lais
vės Choras rengia gražų 
parengimą. Programą iš
pildys Aido Choras iš Broo
klyn, N. Y. Suvaidins labai 
gražią ir juokingą operetę 
“Teismo Komedija”. Įvyks 
spalio 6 d., 157 Hungerford 
St., Hartford, Conn.

Kaip gražu kuomet cho
rai gražiai sugyvena. Lai
svės Choras dainavo New 
Yorke praėjusį pavasarį, o 
dabar Aido Choras vaidins 
ir dainuos Hartforde. Kaip, 
ten bebūtų, bet, minimą o-1 
peretę verta pamatyti kiek
vienam kultūringam žmo- 
gui.

Reporteris

■

NpwYork(i^/W/r7liil(H
LIETUVIŲ TARPE
Aido Choro piknikas 

gerai pavyko

Sekmadienį įvykęs Aido 
Choro piknikas visapusiškai 
pavyko. Publikos susirinko-su- 

apie pusantro šimto, 
dar
mu-

vei-

važiavo
Visi gražiai linksminosi, 
n pašoko prie lietuviškos 
zikos.

Jeigu ne toks oras, tai
Liausią dar ir daugiau' svečių 
būtų suvažiavę. Mat, nakties 
metu lijo, o iš ryto iki popie
čiui buvo apsiniaukę, labai 
panašu į lietų, tik gerokai po 
piet saulutė pasirodė. Taigi, 
tie, kurie lietaus pabijojo, bai
siai apsigavo. Lietaus nebuvo. 
Jeigu ir būtų lietaus kiek bu
vę, piknikas v ištiek būtų Į vy

lios Kasmočiaus parke 
gera salė, kurią progra-

mo-

Per 
atliko 

meninius-kultūrl-

yra 
mai ir šokiams panaudojo.

Programa buvo trumpa. 
Choro pirm. J. Grybas pir
miausia pakvietė Laisvės re
daktorių Mizarą pakalbėti. 
Mizara paaiškino choro istori
ją, atžymėjo, kad šiais 
tais Aido Chorui sukako 
metai nuo susikūrimo, 
tuos 45 mėtus choras 
milžinišk u s
uitis darbus, kurie žinomi ir 
įvertinami ne tik tarp Ameri
kos lietuvių, bet ir Lietuvoje.

Choras gražiai sudainavo 
keletą dainelių, o užbaigai, 
kaip visada, mokytoja Mikl
ia d Stensler pakvietė ir visą 
publiką sudainuoti porą dai- 
neliif Taip ir baigėsi graži, 
kultūriška programa.

Temstant piknikieriai pra
dėjo skirstytis kas sau į na
mus. Didžiulis busas parvežė 
atgal į Brook lyną gerą pikni-

vasarinė išvyka.

sueigoje sekma-

Taip ir pasibaigė šių motų 
paskutinė
Ruoškimės dalyvauti pirmoje 
rudeninėje
dienĮ, rugsėjo 29, Liberty Au
ditorijoje. Pamatysime gražią 
operetę “Katriutės gintarai”.

Rept.

Susirinkimas

BUSINESS OPPORTUNITIES HELP WANTED MALE

MIRUS

Stasiui Brusokui
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 

Viktorijai, sūnui Walteriui ir 
dukteriai Amilijai.

M. Klimas
Emily Krnpski (Klimaitė) 

Fairlawn, N. J.

ana rchisti- 
organizaciją, 

ir

REUPHOLSTERIN G 
SHOW ROOM * SHOP

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

(179-185)

DRY CLEANING PLANT 
Veikli Sekcija

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

(177-181)

BLACK & WHITE FOOD SHOP

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves panamai, 
reikalu!

Moterų įKliubo narių atydai

Vasaros atostogų pertrauka 
susirinkimų jau praslinko ir 
moterys vėl pradės rūpintis 
savo organizacijos veikla.

Ketvirtadienio vakare, rug
sėjo 19 d., susirinkimas įvyks 
kaip ir seniau būdavo, Kultū
rinio namo patalpoje. Bandy
kim visos dalyvauti ir naujų 
viešnių atsiveskim, kad gra
žiai pradėtume, sezono dar
buotę. Kviečia,1

Valdyba

Majoras nori pakeisti 
medinius mokyklų pastatus 

mūriniais

Flynn kalbėjo 
easisidiečiams

De- 
kam- 
metų

pasi-

Praeitą šeštadienį N e w 
Yorke įvyko kas tai reto da
bartiniais laikais: komunistai 
kalbėjo atvirame mitinge po 
atviru dangumi, gatvių kam
pe, ir jų klausėsi nemenki bū
riai žmonių, ir ne tik klausėsi, 
bet ir karštai aplodavo.

Tai buvo East Sid ėję, 
lancey ir Norfolk gatvių 
pe, vietoje, kur apie 50
atgal Elizabeth Gurley Flynn, 
tada 15 metų jauna airė so
cialiste, sakydavo prakalbas 
darbo žmonėms.

Apylinkė nemenkai
mainė nuo tų laikų. Tada ten 
buvo beveik išimtinai žydų ir 
italų apgyventa vieta, ir dau
guma jų buvo imigrantai, siu
vėjai, dirbantieji taip vadina
mose prakaitavimo šapose. ša
lia Elizabetės tada dažnai 
kalbėdavo socialistiniai kal
bėtojai ir žydų bei italų kal
bomis. Svarbiausias sloga n as 
(obalsis) tada būdavo: “Or- 
ganizuokimės į unijas!”

šiuo kartu .mitingo vyri aud
riausia kalbėtoja, jau virš 65 
metų, pražilusi kovotoja, atė
jo į East Side darbo žmones 
su kitokiu raginimu: “Išrinki
te mane į miesto tarybą!” Ji 
tapo priimta kaip saviškė, 
kaip miela viešnia. Ir net an- 
b-komunistiniai n u s i s t atę 
žmonės, kurie praeidami su
stojo ir jos klausėsi, nedrįso 
jos įžeisti nei žodžiu.

Savo gyventojų sudėtimi 
East Side dabar labiau maišy
ta — šalia žydų ir italų da
bar ten nemažai negrų, puer- 
torikiečių, airių ir taipgi sla
vų, kaip tai lenkų ir ukrainie
čių, kurių dalis yra išvietin- 
ti, atvykę Amerikon per pas
kutinį .dešimtmetį. Kai kurie 
jų dar laikosi reakcinių nusi-

statymų, kurie juos suvedžio
jo, bet kiti pradeda atsipeikė
ti — buvimas darbo žmogu
mi Amerikoje jiems yra tikra 
gyvenimo' mokykla.

šalia Elizabeth Gurley 
Flynn kalbėjo ir Ben Davis, 
negras komunistas, Louis 
yVeinstock, žydų kilmės ko
munistas, kuris savo kalbą pa
margino tos kalbos priemaišo
mis, ir Jesus Colon, žymiau
sias New Yorko puertorikie- 
tis, kuris prabilo į žmones 
abiem kalbom. — anggliškai 
ir ispaniškai..

Buvo karšta, tvanki diena 
ir senieji East Side kvartalai 
dabar pusiau lūšnynai, atrodė 
kaip ir apsnūdę. Pasenę gy
ventojai sėdėjo aplink esan
čiuose suoluose po nusususiais 
keliais medžiais — ne parkė. 
Jie atrodė pavargę, lyg" gyve
nimo palaužti ir atrodė, kad 
ta apylinkė, mačiusi tiek ko
vų, demonstracijų, mitingų 
gatvėse, girdėjusi tiek disku
sijų ir debatų tarp įvairių so
cialistinių grupių, dabar lyg 
pavargusi.

Bet aplink Flynn stovėjo 
žvalių jaunuolių ir merginų 
būrelis, “Youth /for Flynn” 
organizacijos nariai — su gi
taromis rankose 'ir su daina 
ant lūpų. Jie lyg sakė, kad so
cializmo svajone dar gyva 
Amerikoje, kad nepaisant visų 
skerspainių, apatijos, nesuti
kimų, nusivylimui ir persekio
jimo, tie, kurie neša Amerikos 
žmonėms socialistinį žodį, ka
da nors dar bus išgirsti. Bent 
taip jautė Elizabeth Gurley 
Flynn, kalbant 50 metų vė
liau po savo pirmos prakal
bos. Bent taip jautė aplink ją 
susispietę darbo žmonės.

R.

New Yorko spaudoje
“Times” praneša iš Mask

vos, kad tenykštis teoretinis 
organas “Komųnist” viename 
straipsnyje smarkai kritikavo 
New Yorko “Daily Worker” 
redaktorių John Gates. “Ko- 
munist” sakąs, kad Gates yra 
“rėvizionistas, kuris nori pa
naikinti komunistų partiją ir 
vietoje jos steigti palaidžią, 
nedisciplinuotą 
nio pobūdžio'
kurion i,eitų ir marksistąi 
ne marksistai. Gates taipgi sa
kąs, kad karo pavojus prany
kęs, nes jau galioja koegzis
tencijos era.

“Times” atsiklausė Gateso, 
ar jis turi kokių nors komen
tarų apie “Komųnist” straips
nį. Gates atsakė, kad Jis pa
ties straipsnio nematė ir neno
rėtų iš ištraukų spręsti. Bet, 
jeigu “Times” paduotos iš
traukos*” atitinka jo straipsnio 
mintį, tai “Komųnist” iškrai
po jo nuomones. Gates sakęs: 
“Manęs nestebina, jei kai ku
rie užsienio komunistai nesu
pranta mano nuomonių, kuo
met daugelis komunistų ir čia 
jų nesupranta.”

Laikraštis “Post” irgi klau
sė Gateso, ką jis galvoja apie 
“Komųnist” straipsnį. Gates 
atsakė, kad kuomet tas žur
nalas pasieks Ameriką, 
straipsnis bus išverstas, jis jį 
nuodugniai 
atsakys.

Jis buvo 
reškia, kad
Komunistų partijos. Gates at
sakė, kad tie. laikai, kuomet 
kritika iš TSRS pusės, viską 
nulemdavo, praėjo. “Komu- 
nist” turi teisę jį kritikuoti, 
bet ar jis lieka partijoje arba 
laikraštyje, sprendžia 
Amerikos komunistai 
jis.

perskaitys ir tada

klaustas, ar tas 
jis bus išmestas iš

patys 
sake

Montreal, Canada
(Tąsa iš trečio pusi.) 

vusiųjų laike streiko.

31 metų Walter Gibson, 
6524 31 Ave., Rosemount, pa
vogė $25 dolerių vertės me
chaniko įrankių. Buvo sugau
tas. Teisme prisipažino prie 
kaltės ir sakė, jog vogęs, kad 
galėtų nupirkti vaikui maisto, 
kuris esąs Lv mėnesio. Vienas 
miręs, dėl maisto stokos.

Teisėjas bylą suspendavo 
trim mėnesiam. ■

Vot jums ir Amerika.

35 Ms metų kai biznyje. Savininkas 
atsistatydina. Prieinami išmokes- 
čiai. Šaukite: iki 2 P. M. SH. 2-2448. 
Nepaprasta proga.

(180-182)

p are iš
mokyk li- 
būt pn- 
medinial

Majoras Wagneris 
kė, kad su sekamais 
r.iais metais turėtų 
keisti visi mokyklų
pastatai mūriniais, nes medi
niai pastatai neturi tinkamų 
nuo ugnies apsaugų. Jie ūmai 
užsidega ir pastato mokinius 
pavojum

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų f Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu ir garantuotu pristatymu, yra
PAKIBTAI Į RUSIJĄ, INC.

Mūsų firma taip suorganizuota, kad/kiekvienas siunti
nys yra išsiunčiamas j 2-3 dienas ir pristatomas į |6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi j 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti naujus drabužius, maisto produktus, visokių 
rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų 
firma atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. iki 
6:00 P. M. šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

MES PRIIMAM PAKILTUS MAN'HATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 3, N. Y.

ORCHARD 4-1540

Kairiečiai televizijos 
programose čia

Paskutiniu laiku per Mike tikinčiai ir su tokia moraline 
Wallace televizijos programą 
ir per panašią programą 
Nightbeat buvo galima išgirs
ti nemažą skaičių progresyvių 
žmonių. Taip, antai, per ke
lias savaites tose programose 
matėme “Daily Worker” ve
dėją S. Gersoną, Harry Brici- 
gesą, J. Clarką, R. Kentą ir 
eilę kitų. ’

Kodėl 
ti,~ kad 
mais. 
gramos
nių” asmenų, 
klausinėjimai - interviu 
trauktų žmonių dėmesį, 
apie ką dabar tiek rašoma ir 
kalba>ma, 
čius ?

Antras 
kaip matyti, yra, “ 
t’” tuos kairiečius.

jie kviečiami? Maty- 
dviemis apskaičiavi- 

Visų pirma, tos pro- 
ieško “kontravcrsi- 

su 'kuriais ap- 
pri- 

O

kiek apie kairle-

apskaičiavimas, 
įklampin- 

Matyti, 
kad programų vedėjai kiek
vienu kartu mano, kad galės 
pastatyti tiems kairiečiams to
kius sunkius ir atsakymo ne
turinčius klausimus, kad Juos 
‘’sumuš”. Bet beveik visuomet 
išeina atbulai.

Si ' Gerson 
programą taip

/

per Nightbeat
logiškai, pasi-

jėga atsakė apklausinėtojui 
John Wingate, kad visi pripa
žino, jog tas interviu tikrai 
atidengė prieš milijonus ame
rikiečių naują komunisto vei
dą -ę- tikrą,’■‘ o ne iškraipytą.
/Rockwell Kent irgi atsakė 

tiksliai, atmušdamas ’ visokias 
insinuacijas, 1 a i k ydamasis 
tvirtai savo nusistatymų, pa
rodydamas, kad tie nusistaty
mai tai ne konspiracija, o ide
alai, kurie surišti su Amerikos 
darbo žmonių siekimais.> *

Kviesdami J. Clarką, kuris 
•neseniai pasitraukė iš Komu
nistų partijos, televizijos pro
gramos vedėjai tikrai manė, 
kad čia jau pagavo “tinkamą 
žuvį”, kad iš jo padarys sau 
politinio kapitalo. Bet ir su 
juom jiems teko labai nusivil
ti. Clark sakė, kad jis nesu
tinka su Komunistui partija ir 
iš jos traukiasi, nes jo nuomo
ne ji1 nėra dabar geras įnagis 
kovoje už socializmą Ameri
koje, bet jis paneigia kaltini
mus, kad komunistai yra sve
tima agentūra, kad jie veikia 
už jėgos vartojimą ir 1.1.'Jis 
atbloškė ir kitus šmeižtus ir

Miesto valdyba susirinko 
paskutinei sesijai prieš rinki
mus. Daug dalykų yra ant 
programos ir visi valdybos 
nariai nori daug kalbėti, pa
sigerinti balsuotojams su gra
žiais pažadais.

šioje sesijoje turės patvir
tinti $4,710,700 išlaidų dėl 
miesto pagerinimo, būtent: 
gatvių ir šaligatvių taisymo ir 
kanalų pravedimo.

AUTOMOBILE MECHANIC
Plymouth dealer, patyręs vyras, 5 
dienų savaitė, apmokamos vakacijos, 
alga pagal susitarimą, šaukite serv
ice manager dėl sutarties.
OR. 6-1400.

(180-182)

AUTO MECHANICS (2)
Aukščiausias Mokestis 

Patyręs Chrysler products man
CHRYSLER, HEMPSTEAD

Tel. IV. 6-7500
(180-181)

HANDYMAN—AP VALYTO JAS
Vieta Kew Gardens. Queens 

Pageidaujama pusamžio
Šaukite: HI. 1-0911

Nuo 9 A. M. iki 5 P. M.
(180-182)

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 •< apmokamos 
Grand Ave., Maspeth, L. 1. —■.

EV. 1-8721
(175-182)

AUTOMOBILE MECHANIC, paty
ręs, senyvas, Packard , Willys; pa
geidaujama pusiau patyrusio. Ge
ros darbo sąlygos. Ligoje pašalpos, 

i šventės ir vakacijos. 
įsteigta prieš 42 metus. Mineola, 
L. I. šaukite: PI. 6-0003.

(180-186)

MODERN STATIONERY, FOUN
TAIN. Greeting cards, žaislai, 
sundries. Visi rakandai nauji. įsteig
ta prieš 30 metų, arti 2 mokyklų ir 
bažnyčios. Nėra kompeticijos. šau
kite tarp 6:30 ir 10 P. M. A money 
Maker. FL. 9-9825. (176-182)

LUNCHEANETTE, BROOKLYN
Viso įeigų $1,000 į 5H dienos. 5:30 
A. M.—5 P. M. Geras dėl 2 pu
sininkų. Dirbtuvės, komercinė vieta. 
6V2 metų lysas. Renda $100 į mė
nesį. Tikrai pinigų darymo vieta. 
MA. 5-9482, šaukite 3:30 iki 5 P. M.

Manny/ (176-182)

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. 8-8996 

(180-186)

GROCERY, įsteigtas pries 30 metų 
su alaus laisniais, gera kampinė vie
ta ant 90 Street, Roosevelt Ave., 
Jackson Heights. Randa $250, 5 me
tų ]ysas. Šaukite: HA. 9-3755.

(179-181)

CARVEL ICE CREAM STORE, par
duodame su nuolaida iš priežasties 
vėlybo sezono. Labai geras pirkinys 
už $9,000 įnešimo. Lengvi išmokėji
mai įsteigs jus į biznį, šaukite po 
11:30 A.M. Gibraltar 7-7471,'Staten 
Island, N. Y.

Miesto valdybos narys Jean 
Meunier protestuoja prieš slė
pimą nuo žmonių išlaidas, 
kiek i kainuoje nugriovimas 
senų namų, kuriuos miestas 
griauna.

O tai vis kova už lovį. Ma
tyt, vargšą nustūmė.

Roland Eaucher, savininkas 
elektros dalių, parduotuves, 
traukia į teismą miestą už tai, 
kad išleidęs įstatymą, kuris 
verčia krautuves uždaryti 7 
vai. vak. Pagal tą įstatymą jis 
buvo jau du kartu nubaustas. 
Bylą mano laimėti .'Supreme 
Court.

Labor Day savaitgalyje 19 
žmonių prarado gyvybes 
Montrealo mieste. Vienu dau
giau, negu pernai.

Surinko Montrealietis

paliko įspūdį, jog dar tiki, 
kad' komunistuose koncent
ruojasi doriausieji ir geriau
sieji elementai Amerikoje.

(179-185)

DELICATESSEN, 6 dienos, $90 ran
da, Savaitinės įeigos $1,100. Geras 
alaus biznis. Puikiausia vieta, ilgas 
lysas jei pageidaujama. CY. 8-9580 
— FO. 7-5924—Bronx, N. Y.

(179-181)

For Rent

PASIRENDAVOJA 
AUTO BODY SHOP

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)

MISC. ADS

BULDOZERS
2-TD-18 Caterp. and D-4 Caterp. 2 
Ford trucks, flat 6 & 10 wheels. 
1 Int. dump, 2 cement trucks? 4% 
& 5V2 yards; 1P&H Truck Cranę. 
All A-l cond. Forced to sell.

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

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. 
FAirbanks 4-1849. Bronx, N. Y.

(178-184)

RASTAS PASIKORĘS 
. SENYVAS ŽMOGUS

Farragut Rd. ir E. 103 St. 
pakelėje medyje rastas pasi
koręs žmogus apie 70 mėty 
amžiaus. Nerasta jokių įrody
mų, kas jis per vienas.

LAIMĖJO $47,500 Už 
SUŽEIDIMĄ DARBE

Brooklynietis A. Babich 
Queens aukščiausiame teisme 
laimėjo $47,500 iš kompani
jos, kurioje jis dirbdamas 
smarkiai buvo sužeistas.

Taisydamas anteną nukrito 
ir užsimušė

Dr. Sidney Gaft, taisyda
mas savo televizijos anteną 
ant šešių aukštų namo stogo, 
nukrito ir užsimušė.

Braser & RuleDIE MAKERS
Bender dėl plieninių Clicker Dies. 
Aukščiausias mokestis, nuolatinis 
darbas, vakacijos ir kitos pašalpos, 
apmokamos šventės. Turi suprasti 
angliškai. National Steel Rule Die 
Co., 9 East 61st St., N. Y. C. 
CH. 3-2680. (176-182)

REIKALINGI 
FABRIKO DARBININKAI

Patyrimas Nereikalingas 
Kreipkitės Asmeniškai

VAL CASE
705 Broadway, West wood, N. J.

(179-185)

REUPHOLSTERING 
CANDY STORE

nustatyta greitam pardavi- 
Geras lysas, žema renda,

Kreipki-

Kaina 
mui. 
duodama ant išmokėjimo, 
tės tik norintieji pirkti. East N. Y. 
Brooklyn© sekcija. TA. 7-9862—6-7 

(179-181) ,

CABINETMAKER
Vien tik patyręs vyras reikalauja

mas, 
erija

Nuolatinis darbas. Flatbush 
Brooklyn.

Tel. ES. 7-4609

džiaNitorius

(179-181)

36 šeimų namas, garu apšildoma^ 
ir šiltas vanduo, 5 rūmai. Su paliū-i 
dijimais. Turi kalbėti angliškai. 1 
South Eagle Ave., Bronx, N. Y.

(179-181)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT, PATYRĘS
Pusamžių pora aptarnavimui 18-os 
a partmen tų namo, nešildomas. $50 
į mėnesį, pridedant 3 kambarių 
apartmentą, gesą ir elektrą. 204th 
St., West Bronx, šaukite po 6 P. M.
JE. 8-2141.

HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ PATARNAUTOJA
Guolis vietoje, pusamžė, kalbanti 
angliškai. Daktaro namai. Wood
haven, L. I. 6 kambariai, 3 suaugę, 
paprastas valgių gaminimas, atski-^. 
ras kambarys.

VI. 9-7543 po 5 P. M.
(180-182)

rMOTERIŠKE

Abelnam Namų Darbui 
8:30—430, 5 dienų savaitė. 

Reikalinga turėti paliudijimus.
Brooklyn, N. Y. 

TE/ 6-0756
(180-182)

LENGVAS FABRIKO DARBAS
Tuojau Pradedamas

Patyrusios ar be patyrimo. Kreip
kitės dienom nuo 8 A. M.

FEDER,
514 W. 57t!i St., N. Y. C.

(179-181)

NAMŲ DARBININKE— patyrusi 
nusimananti apie valgių gaminimą 
neviršaus 50 metų senumo. 2 suau
gę, darbo valandos 10 A.M.—7 P. M. 
Apt. 13 B, 64 E. 86th St., N. Y. C., 
tarp Park ir Madison Avės. Kalban
ti angliškai, vokiškai ar francūziš- 
kai.

TRUCKS
(179-181)

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.

(176-182)

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą,/ 
doleriuką Laisves paramai

4 pusi. Laiive (Liberty) Trečiad.,rugsėjo (Sept.) 18, 1957




