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KRISLAI
Naujojoj Anglijoj.
Geras piknikas.
Atvyks Worcesterio 

menininkai.
Mūsų vajus.

Rašo R. Mizara

Ruduo oficialiai prasidėjo 
šią savaitę.

Vadinasi ir mūsų pramogos 
— koncertai ir visokie kitokie 
pobūviai — kurie vasarą vyk
davo parkuose, dabar persi
kelia ii svetaines.

Praėjusį savaitgalį mudu su 
ieva praleidome Naujojoj An
glijoje, Bostone, trumpai — 
yJašvėje ir VVorcesteryje.
' Aplankiau broli Bernardą, 
esantį ligoninėje, Bostone. Jo 
sveikata silpna; turi nemažai 
viso k i u k om pi i k ac i j ų.

Našvėje teko matyti tik ke- 
h tą dzūkų kilmės žmonių.

įdomiausias dalykas, aišku, 
buvo Laisvės naudai piknikas, 
Įvykęs Olimpijos parke Wor- 
c (steryj e.

Suvyko čia daug žmonių iš 
Worcesterio, ir visos apylin
kės miestų. Sutikau V. J. 
Stankų net iš Miami, Flori
dos. Pasispaudžiurs dešines, 
jis išsitraukė penkinę ir sako: 

. tai bus Laisvės mašinoms pa- 
šinaruoti.

• Buvo čia A. VaHnčius iš 
Pittston, Pa., sutikau Lais
tės skaitytoją Mrs. M. Zetsen 
net iš Hazleton, Pa. Buvo ke
letas iš New Haven, Conn.

LaurenČiaus žmonės buvo 
suorganizavę didžiulį busą, 
kuris atvežė ne tik laurencie- 
čius, o ir iš Haverhillio, ir iš 
Lowellio kai kuriuos laisvie- 
čius. Gerą atstovybę turėjo. 
Broclktonas, 
našv iečių, 
ir kt.

Buvo čia 
kėjų.

žodžiu, piknikas 
lis, gražus; turėjo 
certinę programą, 
kiai atliko Worcesterio Aido

a Choras, vadovaujamas Jono
Dirvelio, taipgi duetistai 
Jonas Sabaliauskas ir 
Ųirvelienė.

Bostonas; buvo
stoughtoniečių,

mūsu vei-daug

buvo dide- 
gerą kon- 
kurią pui-

Ona

gali
lap-

New Yorko laisviečiai 
didžiuotis, kad neužilgo, 
hričio 10 dieną, jie gėrėsis 
Worcesterio Aido Choro ir 
Jono Sabaliausko ir Onos Dir- 
velienės dainomis.

Worcesteriečiai menininkai 
apsiėmė dainuoti metiniame 
Laisvės koncerte lapkričio 10 
d. Jie dar nežino, kaip jie 
New Yorką pasieks —■ busu 
ar automobiliais, bet atvyks. 
Mes tuo džiaugiamės, nekant
riai laukdami lapkričio 10 d.

Kam dažniau tenka lanky- 
' tis Worcesterio pažangių lie

tuvių pramogose, 1 tas negali 
atsistebėti tenaitinių mūsų 
draugių moterų darbštumu ir 
sumanumu.

Kalbu apie šeimininkes, ku
rios visuomet pagamina ge
riausio svečiams maisto — ge
ro, skanaus maisto, lietuviško 
maisto. Kiek jos darbo ir 
energijos įdeda! Didelės, di
delės pagarbos vertos worces- 
terietės draugės moterys!

Nors aukos spaudai čia nc- 
^^buvo renkamos, tačiau bosto- 

” ✓ rietės draugės moterys įteikė
h Laisvei sveikinimą su $11.00. 

fyčiū joms!

Dėl rasistinio teroro negrų vaikai vėl 
turėjo apleisti mokyklą; D» Eisenhoweris 
griežčiau įspėjo nenuoramas nusiraminti

Little Rock, Ark. — Pir
madienį devyni negrai vai
kai grįžo į Little Rock 
Central High mokyklą. 
Prie mokyklos buvo su
traukta daug vietinės ir 
valstijos policijos, kad ne
leisti riaušininkams, rasis
tams kliudyti negrams mo
kiniams. Bet matyti, kad 
policija nesielgė pakanka
mai griežtai prieš rasis
tus. Nors gatvės buvo už
barikaduotos, prie pat mo
kyklos dasigavo šimtai 
triukšmadarių, kurių poli
cija nuo mokyklos jau ne
vaikė. Tie nenuoramos kėlė 
didžiulį triukšmą, užpuldi
nėjo praeivius negrus, su
mušė ir spardė negrą laik
raštininką . A. Wilsona ir 
t. t. Pačioje mokykloie kai 
kurie rasistiniai nusiteikę 
mokiniai, jausdami, kad 
nereikia “atsilikti” nuo 
triukšmadarių lauke, irgi 
kėlė lermą ir bandė terori
zuoti negrus mokinius.

Apie vidudienį mokyklos 
direktorius informavo neg-

4 angliakasiai 
užkasti požemy

Brownsville, Pa. — Ban
ning Shaft kasykloje, ku
ri priklauso Bethlehem 
plieno korporacijai, .įvyko 
sprogimas. Keturi mainie- 
riai atkirsti požemyje, bet 
jie dar gyvi — su jais su
sisiekta ir galima girdėti 
jų balsus Bet pasiekti 
juos sunku. Tie keturi yra 
Sprowls, Nelson, Majeski ir 
Kurpzik. Dedamos pastan
gos pasiekti tuos keturis.

Izraeliečiai t?is savo 
žurnalistą kaip šnipą

Tel Avivas. — -Izraelio 
teismas teis žurnalistą- 
jūrininką R. Eiloną, kuris 
egiptiečių buvo suimtas, 
kai jis kaip Danijos laivo 
įgulos narys praplaukė pro 
Suezą. Egiptiečiai tada sa
kė, kad jis šnipinėjo savo 
krašto naudai. Izraeliečiai 
dabar sako, kad Eilonas 
davė egiptiečiams kai ku
rias karines informacijas, 
nes jie jam žadėjo, kad Na- 
sseris jam duos spaudos in
terviu.

Prasidėjus rudens sezonui, 
prasidės (su spalio 1 d.) ir 
mūsų spaudos vajus.

Tai kitas didžiulis darbas, į 
kurį mes prašome kiekvieną 
Laisvės skaitytoją įsijungti. 
Tik sutelktomis jėgomis galė
sime vajų sėkmingai pravesti.

Gavau laišką iš Dzūkijos. 
Rašo, kad šiemet ten ir visoje 
Lietuvoje buvo geras derlius. 
“Tokio .gero derliaus aš dar 
neatsimenu,“ sako laiško au
torius.

Deja, į vasaros pabaigą bu
vo per daug lietaus, kuris 
kliudė javus suimti. Be to, bu
vo darbo jėgų stoka.

N A AG P sako, mokiniai negales 7 o
grįžti, iki valdžia užtikrins, kad 
chuliganai tikrai bus suvaldvti
rus mokinius, kad jie turi 
mokyklą apleisti. Mokinių 
jau laukė policijos automo
biliai, kurie juos išvežė.

Nusileidimas rasistą ins
Tuo tarpu miesto mero 

Manno įsakymu policija 
paskelbė per garsiakalbius 
susirinkusiai rasistų miniai, 
kad negrai mokiniai jau 
apleido mokyklą. Susirin
kusieji triukšmadariai tą 
paskelbimą sutiko plojimu 
— jie jautė, kad tai nusi
leidimas jiems, dargi pa
brėžtas faktu, kad polici
ja matė reikalo paskelbti 
per garsiakalbį. Policija 
lyg pasakė tvarkos ardyto
jams: jūs laimėjote.

Nenormališka. kad Lot. Amerikos
✓ l

kraštai dar vis neturi ryšių su 
Tar. Sąjunga.—pareiškė ‘Pravda’

Maskva. — Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
organas “Pravda” sako, 
kad labai nenormalu, kad 
dauguma Lotynų Amerikos 
kraštų neturi diplomatinių 
santykių su Tarybų Sąjun
ga. Tik Meksika, Argentina 
ir Brazilija turi tokius san
tykius. Diplomatinių san
tykių su Tarybų Sąjunga 
neturi net tokie palyginant 
demokratiniai kraštai kaip 
Urugvajus.

“Pravda’ sako, kad diplo
matiniai santykiai dabar 
atsteigiami tarp Tarybų

Britanijos ministras vyks 
Liaudies Kinijos sostinen

Londonas. — Nors Brita
nija yra pripažinusi Liau
dies Kiniją ir palaiko san
tykius su ja, tie santykiai 
yra šalti. Britai neturi tik
ro ambasadoriaus Kinijoje, 
o tik vietininką. Taipgi, 
joks Britanijos kabineto na
rys dar neapsilankė Kinijo
je, i lygiai, kaip Kinijos 
valdžios nariai dar nesilan
kė Britanijoje. Tik buvę 
britų kabineto nariai, kaip 
tai darbieČiai Attlee ir Be- 
vanas, lankėsi Liaudies Ki
nijoje

Dabar Britanijos valdžia 
skelbia, kad prekybos rei
kalų ministras ErrolI vyks 
Pekinan, 
Kinijos 
minstru 
santykių 
tani j a jau platokai pre
kiauja su Liaudies Kinija, 
nors dar vis klauso Ameri
kos ir neeksportuoja visos

kur jis tarsis su 
prekybos reikalų 

apie ekonominių 
gerinimą. Bri-

Prezidento prok'lama ci j a
Newport, R. I. — Prez. 

Eisenhoweris išleido specia
lią proklamaciją, kurioje 
jis įspėjo rasistinius ele
mentus, kad jie turi nusi
lenkti šalies įstatymams, 
o jeigu ne, prieš juos bus 
panaudota jėga. Eisenhow
eris vadino įvykiuą Little 
Rock mieste gėdingais ir 
jis gan griežtu tonu rei
kalauja, kad tvarka būtų 
palaikyta ir teismo įsaky
mai nebūtų laužomi. Jis 
tarp kitko savo pareiškime 
sako:

“Aš naudosiu visą Jung
tinių Valstijų galią, įskai
tant visas jėgas, kokios

Sąjungos ir Japonijos ir 
taipgi su kitais kraštais, 
su kuriais neturėta santy
kių arba su kuriais jie ta
po nutraukti. Jau taipgi 
laikas, kad būtų normališ- 
ki santykiai ir su Lotynų 
Amerikos kraštais, sako tas 
organas.

Tame pačiame straipsny
je “Pravda” sako, kad su 
laiku Amerika turės pri
pažinti Liaudies Kinija, o 
Vokietijos (Vakarų) Fede
ralinė Respublika turės 
pripažinti Vokietijos (Ry
tų) Liaudies Respubliką.

eilės reikmenų, kokių Ki
nija pageidautų pirkti.

Faktas, kad prekybos rei
kalų ministras Eirroll vyks 
Kini j on, čia suprantama 
kaip ženklu, kad Britani
ja planuoja ateityje ma
žiau klausyti Amerikos em
bargo prieš Liaudies Ki
niją.

Erroll taipgi apsilankys. 
Burmoje.

DAR VIENAS NUMIRĖ
Hirosima. — Dar vienas 

asmuo, Jošio Narmoto, 25- 
tas žmogus iš įeiles šiaiis 
metais, mite nue. sukeltos 
ligos, kurios priežastimi 
buvo atominis Hirosimos 
bombardavimas 1945 m.

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

savo
Kurie

bus reikalingos, kad nepri
leisti teismo įsakymų ir į- 
statymo laužymo”.

NAACP pareiškimas
Little Rock. — Vietinis 

Negrų pažangos susivieni
jimo (NAACP) skyrius 
paskelbė, kad 9 negrai mo
kiniai negali grįžti mokyk
lon, kol valdžia neužtik
rins, kad jų gyvasčiai ne
gresia pavojus. NAACP 
sveikina Eisenhowerio pro
klamaciją, bet sako, kad 
to neužtenka — valdžia turi 
priemonių suvaldyt rasistus 
ir atsteigti ramybę, sako 
NAACP, bet to dar vis ne
daro.

Ryšium su prez. Eisen
howerio proklamacija sa- 
koma, yad prezidentas gal buvo įtraukti darbščiausi, 

armiją į sąžiningiausi kolūkio žmo- 
. — nės — darbo pirmūnai, ko-

siųs federalinę ;
Little Rock, kad ten at- 
steigti tvarką. Arkanso ra- • munistai, komjaunuoliai, a-
sistinis gub Faubus tei
gia, kad pats prezidentas 
neturi teisės tą daryti, jei
gu jis, gubernatorius, ne
prašo Tederaįinių jėgų.

Graikija nenori 
Balkanų sąryšio

Atėnai. — Graikijos val
džia jau atsakė į Rumuni
jos pakvietimą prisidėti 
prie steigimo Balkanų są
ryšio — pasirašyti visų Bal
kanų šalių nepuolimo pak
tą. Prie • to pakto Jiagal 
Rumunijos planą turėtų 
prisidėti Balkanų socialisti
niai kraštai (Rumunija, 
Bulgarija, Jugoslavija ir 
Vengrija) ir ne socialisti
niai kraštai (Graikija ir 
Turkija).

Iš Turkijos valdžios ne
sitikėta teigiamo atsaky
mo, bet apie Graikiją bu
vo tam tikrų abejonių. Tos 
abejonės dar vis pasilieka. 
Nes, nors Graikija atsakė, 
kad nepasirengusi prie pak
to prisidėti, ji savo atsaky
me taipgi pabrėžia, kad 
tarp Rumunijos ir Graiki
jos egzistuoja geri santy
kiai ir turi vilties, kad jie 
dar gerės. Graikijos santy
kiai kiek labiau įtempti su 
Bulgarija ir Albanija. Bul
garija praeito karo metu 
buvo Vokietijos sąjungi
ninkė ir bulgarų daliniai pa
dėjo vokiečiams okupuoti 
Graikiją, o kai kurie alba
nų daliniai padėjo Italijai 
okupuoti tam tikrus Grai
kijos plotus

Graikija reikalauja, kad 
Bulgarija ir Albanija dabar 
jai mokėtų reperacijas, bet 
Bulgarijos ir Albanijos 
liaudies valdžios sako, kad 
jos neatsakingos ūž anksty
vesnių fašistinių režimų 
darbus.

Finansinė parama Laisvei 
visada yeikalinga .

Gyvenimas Lietuvoje
Draugiškas teismas

Dusetai. — “Pirmūno” 
kolūkyje neseniai įsisteigė 
“draugiškas teismas” — tai 
yra teismas, kuris suside
da iš pačių kolūkio narių 
Lietuvoje, kaip žinia, ran
dasi liaudies teismai, bet 
čia aprašomas draugiškas 
teismas, tai kitas dalykas, 
veikiąs, kai nėra reikalo į 
valdišką teismą eiti.

Sunku dabar nustatyti, 
kas pirmasis iškėlė mintį. 
Greičiausiai ją padiktavo 
pats gyevnimas, o jau pa
skiau visuotinis kolūkie
čių susirinkiųias ją apsvars
tė ir įrašė į nutarimą.

— Kam jis reikalingas, 
tas teismas? stebėjosi kai 
kurie kolūkiečiai. — Argi 
liaudies teismo neužtenka?

Buvo įvairių kalbų, įvai
kių spėliojimų.

Į draugiško teismo sudėtį 

gitatoriai. Jiems kolūkie
čiai patikėjo didelį ir atsa
kingą uždavinį — auklėti 
žmonėse atsakomybės, darb
štumo, šeimininkiškumo, są
žiningumo jausmus.

— Kaip manai, ar pavyks 
kas.nors? — ne be susirū
pinimo paklausė tada kol
ūkio ' pirmininkas .Jonas 
Černius partijos Dusetų ra
jono komiteto instruktorių 
MTS zonai Pavlovienę.

— Turi pavykti, — už
tikrino Pavlovienė.

Kartą atvykusi į kolūkį, 
Pavlovienė užtiko valdyboje 
visus teismo narius. Jonas 
Černius pranešė:

— Raugą teisime!
Raugas atėjo į draugišką 

teismą drąsiai. Jautėsi pasi
tikinčiai, 'nes žinojo, jog 
niekas neturi prieš jį svar
bių parodymų. Bet vos tik 
peržengė slenkstį, visas 
pasitikėjimas išgaravo. Jį

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Newport, R. I. — Prezi
dento spaudos sekretorius 
Hagerty sako, kad prez. Ei
senhoweris neplanuoja nau
doti federalinę armiją, kad 
palaikyti tvarką Little 
Rocke.

Washingtonas. — Gene
ralinis prokuroras Brow
nell tarėsi su armijos sekr. 
Bruckeriu. Jie tarėsi, mano
ma, apie galimybę, . kad 
karinės jėgos gali būti 
naudojamos Little Rocke.

New Yorkas. — AFL- 
CIO pild. taryba čia laikė 
posėdį ir nutarė įteikti ul
timatumą Tymsterių uni
jai apsivalyti per 30 dienų.

Maskva. — Eleanor Roo
sevelt pasiliks Tarybų Są
jungoje iki šio penktadie
nio, bent kiek ilgiau, negu 
planavo.

pasitiko griežti teismo na
rių žvilgsniai. Raugui 
pasidarė .gėda. Į jį žiūrėjo 
garbingiausi kolūkio žmo
nės, ir jų žvilgsniuose nebu
vo pašaipos. .. O Raugas ti
kėjosi juokais išsisukti. •

— Miško medžiagą vogei? 
— paklausė pirmininkau
jantis.

Raugas dar bandė gin
tis: juk svarių įrodymų nė
ra.

— O kas matė? — pasi
šiaušė jis.

— Sąžinės paklausk, ji 
viską žino, trumpai patarė 
Černius.

Šie žodžiai galutinai iš
mušė Raugą iš vėžių.

Taip, .sąžinė viską žino
jo. Ir nedavė jam ramy
bės, ypač po to, kai atsi
rado šis teismas Bet blo
gas įprotis sunkiai duodasi 
pametamas. Ir Raugas, pa
stebėjęs, kad miško medžia
gos niekas nesaugo, pasi
glemžė dalį. . . O dabar. . .

Argi bausmės jis bijojo? 
Ne, ne bausmės. Tegu jį nu
baudžia, tegu nurašo darba
dienius, bet kad, tik nema
tyti šitų smerkiančių žvilg
snių, netrypinėti prieš 
draugiško teismo narius — 
senus, jaunus, vrus ir mo
teris. Prieš kaimynus.

Raugas nuleido galvą, 
nudelbė akis. Visas raudo
nas, prakaituotas, išspau
dė:

— Vogiau. . Bet. . . pa
skutinį kartą. . . Tikrai. . .

Jau ne vienas mėnuo pra
bėgo, bet apie Raugą kolū
kyje blogo žodžio neišgir
si. Pasikeitė žmogus į ge
rąją pusę. Dabar jis pats, 
pamatęs ką negerai darant, 
primena:

— Tu ką gi, į draugišką 
teismą patekti nori?

Dabar draugiškas teis
mas posėdžiauja vis rečiau.

Nuteisto šnipo žmona 
yra labai nustebinta

Mount Vernon. — Doro
thy French sako, kad ji ne
žino, kas atsitiko su jos vy
ru, kapitonu French, jis, 
matyt, sako ji, prarado 
blaivų 'protą. Kaip žinia, 
aviacijos kapitonas French 
tąpo nuteistas amžinam ka
lėjimui, nes jis. bandęs tap
ti Tarybų Sąjungos šnipu. 
Valdžia sako, kad French, 
pralošęs, daug pinigų kor
tose, pasiryžo uždirbti par
duodamas karines paslap
tis. Jis parašė laišką, kurį 
įmetė Tarybų Sąjungos am
basados daržan Washing
tone. Laiške jis siūlė tam 
tikras paslaptis už $27,000. 
Laišką kaip tai sugavo 
FBI agentas, kuris, kaip 
matyti, stebėjo ambasadą iš 
skersai gatvės — ir taip 
French tapo įkalintas ir 
teistas.

Paryžius, 
je lankosi 
fauveris.

— Francūzijo- 
senatorius Ke-
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4,000 PILIEČIŲ PARAŠŲ
PASIRYŽĘ darbuotojai New Yorko mieste surinko 

4,600 piliečių parašų, pasisakant už tai, kad Elizabeth 
Gurley Flynn turėtų teisę būti kandidate į miesto ta
rybą lapkričio mėnesio rinkimuose.

Vadinasi, surinkta tūkstantis parašų daugiau negu 
įstatymas reikalauja.

Parašai įteikti tarybai, kuri tvarko rinkimus. Mes 
manome, kad ši taryba negalės keturių tūkstančių pi
liečių parašų atmesti, ji turės pripažinti Elizabeth Gur
ley Flynn teisę kandidatuoti į miesto tarybą.

Aišku, tiek parašų tapo surinkta tik viename rin- 
kiminame distrikte, kur Miss Flynn stato savo kandida
tūrą. Tai parodo, jog žmonės piliečiai mielai sutinka 
pasirašyti ir duoti progą komunistui kandidatuoti į 
valdvietes. Tenka pripažinti, kad parašų rinkėjai, eida
mi nuo buto į butą, aiškino žmonėms, kas yra Elizabeth 
Gurley Flynn. Jie sakė, kad yra komunistė, kad ji bu
vo nuteista trejiems metams kalėti (einant Smitho įsta
tymu), kad buvo kalėjime, savo bausmę atliko, ir dabar 
nori kreiptis į piliečius, kad jie balsuotų už. ją kaip 
kandidate į miesto tarybą.

Tai parodo, jog dirbant, galima pasiekti gerus 
vaisius. Žmonės — darbo žmonės —< yra geri,, tik rei
kia mokėti jiems dalykus išaiškinti ir paprašyti jų 
talkos, o talką jie pasiryžę duoti.

KAIP YRA MŪSŲ DIDMIESČIUOSE
NESENIAI Chicagoje įvyko NAACP konferencija, 

kurioje buvo apsvarstyta klausimai, susiję su segrega
cija Chicagos miesto mokyklose.

Pasirodo, kad Chicagoje, kaip ir daugelyje kitų 
didmiesčių šiaur-rytinėse valstijose, nors, oficialiai se
gregacijos mokyklose nėra, tačiau neoficialiai ji veikia. 
Daugelyje rajonų, kur mokyklas turėtų lankyti kartu 
negrų ir baltųjų vaikai, veikia segregacija: vienos mo
kyklos yra išimtinai baltų vaikų lankomos, kitos — 
išimtinai negrų. -

Taip yra, kaip sakyta, ne tik Chicagoje, o ir kituo
se didmiesčiuose Visa tai, aišku, kenkia panaikinimui 
oficialės segregacijos pietinėse valstijose, kur veikia 
tam tikri įstatymai, draudžią negrams mokytis kartu 
su baltaisiais.

Pietinių valstijų rasistai sako: jeigu šiaur-rytinių 
valstijų miestuose veikia segregacija, tai kodėl jūs ki- 
šatės į mūsų reikalus, kodėl reikalaujate, kad mes se
gregaciją panaikintume?

Taip, charity begins at kome, sako anglai! Kovo
jant prieš segregaciją, reikia kovoti prieš ją visur, 
nežiūrint, kur ji yra oficialiai palaikoma ar neoficialiai.

REAKCIJOS AUKOS
ANĄ DIENĄ mums teko matyti ir girdėti per tele- 

ziją kalbantį žymų filmų rašytoją Dalton Trumbo. Jis 
turėjo interview su vienu televizijos komentatorium.

Kas yra Dalton Trumbo?
Per ilgus metus jis buvo vienas žymiausių .Holly- 

woodo rašytojų. Kai pradėjo siutėti makartizmas, ra
šytojas Trumbo su kitais devyniais rašytojais buvo nu
teistas kalėjiman “už pažeminimą Kongreso”. Jis buvo 
išmestas iš darbo, nes buvo “trefnas”. Atbuvęs bausmę, 
išėjęs iš kalėjimo, Trumbo, tačiau, ilgai be darbo nebu
vo.

Tie patys Hollywoodo magnatai, filmų gaminto
jai, kurie viešai1 buvo atsisakę priimti jo raštus, slap
ta pas jį kreipėsi, kad rašytų po slapyvardžiais.

Praėjusį pavasarį, kai Hollywoodo aktoriams, re
žisieriams ir rašytojams buvo įteiktos premijos ar kaip 
pavadinsime — Motion Picture Academy Awards — bu
vo paskirtas “Oscar as” tūlam rašytojui “Robert Rich”. 
Bet “Robert Rich” neatvyko tos aukštos dova
nos pasiimti. Kodėl?

Dabar spėjama, ir tam spėjimui yra didelis pagrin
das, kad Robert Rich yra niekas kitas kaip Dalton 
Trumbo!

Kai rašytojas buvo užklaustas, ar jis esąs tas pats 
Robert Rich, tai jis atsisakė prisipažinti, bet atsisakė 
ir užginčyti. Visa rodo, kad Dalton Trumbo yra žymu
sis “Robert Rich”.

Vadinasi, Trumbo rašo kaip rašęs pirmiau, bet 
dabar jis priverstas rašyti po slapyvardžiais dėl to, 
'kad, jei rašytų savo pavarde, tai filmai, pagaminti pa
gal jo parašytą tekstą, galėtų būti reakcininkų boiko
tuojami ! Matot, ko Amerika susilaukė!

Ir ne tik Dalton Trumbo rašo po visokiais slapy
vardžiais, rašo ir kiti jo bičiuliai, kurie buvo nuteisti 
kalėjiman kaip “raudonieji”. Jų raštus, kaip sakėme, 
Hollywoodo karaliai mielai priima, nes jie talentingi, 
gabūs rašytojai.

Užklaustas, ar jis, jei būtų ir vėl kongresinio ko
miteto inkvizuojamas, ir vėl teisiamas (“už Kongreso 
pažeminimą”) laikytųsi tokios pačios taktikos, kokios

MOTERŲ KAMPELIS
S. KREGŽDĖ I

Kas yra sapnai?

New Jersey naujienos

Vieną sekmadienio popietę, 
skubėdama į paskaitą, klubo- 
skaityklos vedėja užkalbino 
dvi tarpuvartėj šnekučiuojan
čias moterėles:

— Einam, kaimynėlės, pa
klausyt, ką lektorius kalbės.. 
Iš paties Vilniaus atvažiavo.

—Tai, kad jau, panelyt, 
nei mes ten ką suprantam 
apie visokias granomijas ir 
palitikas, nei mums ten įdomu,
— atsakė viena iš jų.

— Ne apie politiką, apie 
sapnus šiandien pasakos klu
be.

•—Apie sapnus?! — Abi 
moterėlės susižvalgė ir neti- 
kėdamos patrūkčiojo pečiais.

— Jau jeigu apie sapnus, 
tai /reikės ateit pasiklausyt,
— pasakė antroji. — Antai 
praeitą naktį sapnavau gry
bus, o “Mažąjį sapnininką” 
vaikai kažkur nukišo, tai da
bar ir nebežinau, ką toks sap
nas galėtų reikšti!

— Sakai, grybus? — įsiki
šo jos draugė. — Grybai, šir
dele, ligą, nemalonumus le
mia. Negerai, negerai juos 
sapnuoti...

Skaityklos vedėja garsiai 
nusijuokė.

— Ateikit, ateikit, lekto
rius paaiškins, ką reiškia Ir 
grybus, ir uogas sapnuoti. Jis 
visus sapnininkus nuo pra
džios iki galo žino. *

Moterys susidomėjo tokiu 
lektoriumi ir prižadėjo į pa
skaitą ateiti. Ir štai ką jos čia 
išgirdo.

Svarbiausią vaidmenį žmo
gaus gyvenime ir veikloje vai
dina smegenų žieve. Pagal sa- 

, vo veiklą ir funkcijas ji yra 
pasiskirsčiusi į keletą sričių ir 
Centrų.

Svarbiausi smegenų '■ žieves 
veiksmai yra pajaudiųimaS ir 
slopinimas. Dėka jų smegenų 
žieves centrai gali vadovauti 
viso organizmo darbui, žmo
gus gali justi bei suvokti išo
rinį pasaulį, mąstyti, prisimin
ti, įsivaizduoti....

žmogui budint, vyrauja pa- 
jaudinimas, o jam užmigus, 
išplinta slopinimas. Dažnai gi
lus slopinimas neapima visų 
smegenų žievės centrų, šitų 
centrų veikla ir yra sapnų 
priežastis. Kadangi žmogui 
miegant, išplitus slopinimui, 
kontroliuojanti smegenų žie
vės veikla yra labai silpna, ta! 
.sapnai būna nenuoseklūs, ne
tvarkingi, fragmentiški.

Šie daliniai smegenų žieves 
pajaudinimai žmogui mie
gant yra paprastai iššaukiami 
nestiprią -išorinių ar vidinių 
dirgiklių.

Mes tikime, kad sapnus iš
šaukia išoriniai dirgikliai, nes 
juos galima sukelti ir dirbtinu 
būdu. Pavyzdžiui, buvo atlik
ti tokie bandymai: prieš mie
gančios veidą 40 centimetrų 
ątstume uždegus . elektros 
lemputę, pastaroji sapnavo, 
kad ji kurstanti krosnį. Kita, 
atlikus tą patį bandymą, sap
navo, kad ji karštą vasaros 
dieną besikaitinanti pliaže. 
Arba kitu atveju, atsargiai 
pęrbrąukus miegančiai ai per 
veidą plonu metaliniu plau
keliu, ji sapnavo, kad šiena- 
piūtės metu atsigulusi pailsė
ti ant šieno kūpėtos ir šienas 
badęs jai veidą.

Atitinkamai nuo išorinių bei 
vidinių dirgiklių poveikio, ga
lima išskirti keletą labiau ti
piškų sapnų rūšių.

Beveik kiekvienas yra 
sapnavęs kritimą, kuris daž
niausiai pasibaigia pabudi
mu. šitokio gana nemalonaus 
sapno priežastimį gali būti 
nepatogi miegančiojo kūno 

laikėsi pirmiau, rašytojas Trumbo atsakė “Taip!”
.Vadinasi, šis rašytojas nebuvo reakcijos palauž

tas ir jis žada stovėti tose pačiose pozicijose, kokiose sto
vėjo ir tebestovi. ; < • ;

Tokie žmonės Amerikai yra labai reikalingi!
" ** "n * •* ♦ • ft •» *» ................. " • J "
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padėtis, kuri trukdo norma
liam, širdies 1 darbui. Širdies 
darbui sulėtėjus, b kartais 
net akimirksniui stabtelėjus, 
paprastai sapnuojamas kriti
mas.

Jeigu miegančiojo krūtinės 
ląsta dėl kvėpavimo apsunki
nimo daro didesnius ekskur
sus (išsiplėtimus), tada žmo
gus dažniausiai'sapnuoja skri
dimą.

Atskirų kūno dalių apnuo
ginimas, pavyzdžiui, miegan
čiam netyčia nusiklojus, iššau
kia sapnus, tartum jis būtų 
atsidūręs prieš žmones neap
sirengęs arba net visiškai nuo
gas.

Be sapnų, kuriuos sukelia 
įvairūs išoriniai bei vidiniai 
padirginimai, yra sapnų, kurie 
remiasi prisiminimais. Kai ka
da sapnuojami mirę žmonės, 
su jais kalbamasi, tarytum jie 
būtų gyvi. Tuo atveju iš mūsų 
sąmonės irgi iškrenta tai, kad 
šie žmonės jau yra mirę.

Suminėtos sapnų rūsys liu
dija, kad žmogus sapnuoja 
tai, ką. jis kadaise mate, apie 
ką girdėjo, ką pergyveno ar
ba tai, kaip jį veikia įvairūs 
išoriniai bei vidiniai padirgi
nimai paties miego metu. Be 
suminėtų sapnų yra dar tam 
tikra rūšis vadinamųjų “pra
našingų” sapnų. Pavyzdžiui, 
pilietis N. susapnavo, kad jo 
koja suakmenėjo, ir, iš tikro, 
ne už ilgo jam paraiižavo ko
ją.

Pranašingumo šitame sapne 
nedaug. Minėto piliečio N. ko
jų susirgimas buvo prasidėjęs 
dar prieš sapną, tačiau jis bu
vo toks silpnas, kad dieną, 
jam budint ir veikiant įvai
riems išoriniams dirgikliams, 
šis vidinis* dirginimas, sukelia
mas ligos, buvo nejaučiamas. 
Miegant, išoriniams dirgik
liams iki minimumo nusilpus, 
jis galėjo būti pajustas, ir tuo 
būdu žmogus susapnavo sap
ną, “išpranašavusi” jam su
sirgimą. Toks “pranašingas” 
ligos susapnavimas pasitaiko 
gyvenime gana dažnai. Todėl 
visai nenuostabu, kad gydyto
jai neretai teiraujasi pas savo 
pacientus apie jų sapnus bei 
miegą ir pasiremdami kai ku
riais tipiškais sapnais, gali 
daryti išvadas apie žmogaus 
sveikatos būklę.

Sapnai dažniausiai trunka 
neilgai. Juos galima palyginti 
su kinofilmu, kuriame per ke
letą minučių mes galime pa
matyti daug vaizdų, o per 
pusantros ar porą valandų/ — 
prieš mus ekrane atsiskleidžia 
net keletos žmonių kartu ar 
daugelio šalių gyvenimas. 
Sapnų t r u m p a 1 a i kišku- 
•mą patvirtina ir dirbtinu bū
du sukeliami sapnai. Dažnai 
nedidelis išorinis padirgimas 
sukelia tariamai gana ilgą ir 
sudėtingą sapną. Faktiškai šis 
sapnas trunka tik kelias se
kundes. Tatai patikrinama 
neužilgo po padirginimo pa
žadinus miegantįjį.

Prie “ypatingų sapnų” rū
šies reikia priskirtai lunatiz- 
mą.

Paprasto sapno metu žmo
gus tik nežymiai juda ii\šne
ka, tačiau nepakyla iš pata
lo; tačiau būna atvejų, kada 
žmogus miegodamas pakyla iš 
lovos, atlieka eilę sudėtingų 
judesių, kurių jis negalėtų at
likti nemiegodamas. • žinome 
nemaža pavyzdžių, kada lu
natikai vaikšto trečio ar ket
virto aukšto namo karnizais 
ar kluonų: balkiais neblogiau 
už cirko artistus.

Kaip paaiškinti Jokį reiškb- 
ni?

Lunatinio sapno metu žmo-1 
gaus smegenų žievė yra slo
pinimo būklėje, veikia tik at
skiri centrai, kurių “įsaky
mais” vadovaujasi tam tikri 
organai ir atlieka atitinkamą 
darbą. Tačiau tie centrai yra 
izoluoti1 nuo kitų centrų, ir to
dėl žmogus nieko nebijo. Lu
natinio sapno, metu žmogus 
eidamas balkiu, jaučiasi taip, 
tarsi jis eitų tuo pačiu balkiu, 
paguldytu ant žemės, kada, 
iš tikrųjų, jokio pavojaus nu
kristi nėra.

Lunatizmas yra jau nenor
malus reiškinys ir reikalauja 
medicininio gydymo.

Iš viso to aišku, kad atsa
kymo į sapnus reikia ieškoti 
no sapnininkuose, ne ateityje, 
bet praeityje, prisiminimuose, 
arba toje siauroje aplinkoje, 
kurioje žmogus miega. Kūno 
padėtis lovoje, kambario tem
peratūra, bendro organizmo 
savijauta taip pat nulemia 
sapnų pobūdį. Bet miego me
tu. žmogų veikia labai mažas 
išorinių dirgiklių skaičius, to
dėl stipriau išryškėja vidinių 
dirgiklių veikla. Štai kodėl 
žmogus gali susapnuoti jau 
prasidėjusį, tačiau normalio
mis sąlygomis dar nejaučiamą 
susirgimą

(IŠ “Tarybine moteris”)

K. KUBILINSKAS 
v

Mokyta mama
Ji kasdieną
Knygų tomuos grimsta, 
O po metų —
Kūdikis jai gimsta...
Toks nerimtas —
Patiesei palutę, 
Ir, žiūrėk,
Prišlapino balutę...
Pukši, inkščia, 
Pirštais kažką buria...
Pro pensnė
Mama į vaiką žiūri.
O po to —
Prie knygų visą laiką 
Studijuoja...
Kaip auginti vaiką.
Vos lovelėj
Kūdikiui suspigus, 
Nuo berniuko
Bėga ji prie knygos.
“Mano knygos, mano storos!
— Varge, varge...
Pasakykit...
Ko vaikutis gailiai verkia?”
Knygos tyli,
O bobutė vaiką supa
Ir dainuoja:
“čiūčia-liūlia, mano pupa!”—
Kumštele
Pabudęs vaikas nosį trina...
“Jau, tur būt, vargšelis
Gavo slogą ar anginą”.
Ir mama
Vėl studijuoja mediciną, 
O bobutė
Vaiką vysto ir augina.
Piršteliu pirmų - dantukų
Ieško vaikas...
Mokyta mama galvoja, 
Kad nesveikas.
Tol mama prie
Mokslo knygų galvą suko, 
Kol prasikalė
Pora baltų dantukų.
O bobutė
Galva linkčioja iš lėto:
“Ne prie knygų,
O prie vaiko pasėdėtų...”

(Iš “Tarybine moteris”)

Bonna. — Jau tikra, kad 
visi įgulos nariai pasken
do su vokišku buriniu lai
vu “Pamir”. Įgulą sudarė 
80 vyrų. Laivas pasken
do audroje Atlante. Vaka
rų Vokietijoje ryšium su 
ta nelaime vėliavos iška
bintos pusiaustiebyje.

Paryžius. — Visos parti
jos, apart komunistų, jau 
susitarė laikytis vieningai 
Alžyro klausimu — už ko
lonializmo palaikymą.

Deli.— Utar Pradės pro
vincijoje 92 žmonės pa
skendo potvyniuose.

Jau esu rašęs, kad kelios 
lietuvių šeimynos įsikūrė 
prie nemažo Budd ežero, 
New Jersey. Prie Budd 
Lake man teko būti prieš 
kokį desėtką metų, bet, 
ačiū drg. A. Zavišiui, šio
mis dienomis vėl teko ten 
būti ir aplankyti ten gyve
nančius lietuvius.

Nuvykę radome draugus 
Augučius iš Patersono. Ir 
kuomet jau rugsėjo mėnuo, 
tai vasarotojų mažai, ra
mu. Ežeras pilnas laivelių, 
žvejoto jų. Miestiečiams ten 
praleisti dieną labai malo
nu ir ramu.

Pasižvalgę po apylinkę, 
nuėjome aplankyti Mačio- 
nienę, kuri turi gražų va
sarnamį su geru sklypu že
mės. Namas viduje ištai
sytas pagal vėliausią madą. 
Darže stalas gražioje pievo
je ir pakraščiais ir mede
liuose įvairių žvvėrelių fi
gūrėlės, kurios sudaro gra
žų vaizdą. Mačionienės 
duktė Kelsi linksma mote
ris ir gerai atrodanti, pil
na gyvumo, buvo atvykusi 
iš Jersey City praleisti sa
vaitgalį'.

Drg. Mačionienė turi gė
rimų užeigą 236 Wayne 
St., Jersey City. Jos gy
venimo draugą ištiko skau
di nelaimė prieš metus lai
ko. Jisai nuėjęs į turkišką 
m’audynę karštu vandeniu 
apsidegino ir nuo to mirė. 
Teko jį gerai pažinti. Buvo 
malonus žmogus, nuolatinis 
Laisvės skaitytojas ir rė
mėjas.

Draugė Mačionienė paro
dė laišką iš Brazilijos nuo 
savo brolio, nuo kurio jo
kios žinios neturėjo per 40 
metų. Laiške, apart savo 
šeimynos linkėjimų jai, 
džiaugiasi sužinojęs, jog se
suo yra gyva ir sveika. Sa
ko, kitame laiške parašysiąs 
daugiau apie Brazilijos gy
venimą.

* Pasikalbėjom, pasidalino
me gyvenimo įspūdžiais; 
mat, jau nebuvome suėję 
per keletą metų, tai buvo 
daug apie ką kalbėti. Ma
čionienė įteikė dienraščiui 
Laisvei $20. Ačiū jums,

Printed Pattern

Printed ' Pattern 9328: Half 
Sizes 14%. 16Mj. 18%. 20%. 22%. 
24%, 26l/£. Size 16% requires 4% 
yards 39-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigai, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y. 
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drauge, už paramą Laisvei. 
Ji skundžiasi, kad nuobodu , 
gyventi toli nuo miesto.

Aplankėme ir kitus ten 
gyvenančius lietuvius. Jų ' 
yra apie 7 šeimynos, ir visi 
gražiai įsikūrę; didesnė jų 
dalis gyvena ten ir žiemos 
laiku. .Drg. A. Zavišiaus 
namas — vienos šeimos, 
gražus, bet žemės prie jo 
neturi.

Sunkiai susirgo drg. A- 
nušis, Hillsidėj. Jis, rodosi, 
yra Lietuvių Literatūros 
Draugijos Hillsidėj pirmi- 
mininkas ir E1 i z a b e t h o*' 
LDS kuopos narys. Pažan
gus ir gerų reikalų rėmė
jas. Iš amato gėlininkas,^1 
bet kuomet gėlynas išėjo iš 
biznio, tai neteko patirti, 
kur jis vėliausiai dirbo.
Draugė Vaičionienė, Cran- 

forde, irgi serga. Jos ligos 
priežasties neteko patirti. 
Draugai Vaičioniai yra pa
žangių organizacijų nariai 
ir Laisvės skaitytojai. 
Draugė Vaičionienė visada 
pagelbėjo darbu bet kuria
me parengime.

Linkiu abiem mūsų drau
gam greitai ir pilnai pa-. r 
sveikti. Patartina arčiad 
jų gyvenantiems juos ap
lankyti.

Teko patirti, kad sekamą 
šeštadienį, Elizabetho Klu
bo patalpose įvyks svarbus 
New Jerssey veikėjų pasi
tarimas. Mane informavo, 
kad pasiųsti laiškai ir kvie
čiami jame dalyvauti. Su
sirinkimas prasidės 3 vai. 
dieną.

Draugas A. Skairius su 
sūnumi penktadienį vyksta 
į Montello, Mass., aplan
kyti slavo gimines ir pažįs
tamus. Sakosi, kad pasi- • 
žvalgys po Naująją Angli
ją ir sekmadienį grįš atgal. 
Laimingos kelionės.

*" •

Tariame nuoširdų ačiū 
Augučių sūnui iš Paterso
no. Jis jau nekartą savo 
mašina mus nuvežė ir par
vežė, neimdamas jokio at
lyginimo. Jo patarnavimą 
giliai įvertiname.

Ačiū ir drg. A. Zavišiui 
iš Jersey City, kuris kur 
tik važiuoja, visada pakvie
čia ir mudu su žmona kar
tu važiuoti. Vasaros metu 
mums tenka gerų progų 
pasižvalgyti po laukus ir 
paežerėmis. - f

Žinau jau daugelį drau
gų, kurie jau peržengė 65- 
tus metus, bet nuo darbo 
nepasitraukė. Visų pasisa
kymas vienodas: dar padir
bėsiu metus kitus, o tada 
eisiu poilsiui. Aš esu vie
nas iš tų. Bet kartais liki
mas nulemia kitaip—ūmai 
žmogų pakerta, neleidžia 
sulaukt pasiskirto laiko po
ilsiui. Pilietis

Kuala Lampur. — Mala- 
ja metų bėgyje perims 
nuo Britanijos kai kuriuos 
mažus karinius laivus, kurie 
veikia Malajos vaondenyse. 
Tai bus Malajos laivyno 
pradžia.

Port-au-Prince, Haiti. — 
Haiti parlamentiniai ir pre
zidentiniai rinkimai pra
ėjo ramiai. Rinkimų rezul
tatai bus žinomi po trijų 
dienų.

Artinasi vajus gavimui 
naujų skaitytojų. Pasirū
pink ir Tamsta gauti norą 
vieną naują skaitytoją. Kai; 
na $10.00 metams.



M. LIUBECKIS

Pakeliui į Angliją ir Londone
Į- (Pabaiga)

Metro atžvilgiu Londonas 
nė iš tolo negali prilygti 
Maskvai ar Leningradui. 
Nėra Londone nei vienos 
stoties, kuri bent iš tolo 
primintų požeminius rūmus 
Maskvoje ar Leningrade. 
Vienintelis dalykas, kuris 
mums čia patiko, tai ryškūs 
ir suprantami plakatai — 
stočių rodyklės, iškabintos 
vagonų sienose.

Jau požemyje galima su
žinoti, kad šiandien praši
nėjo “didysis” vasaros iš
pardavimas. Nueiname ir 
mes pasižiūrėti, kaip atro- 

‘ *db taip plačiai išreklamuo
tas “vajus.”

Nors dar ankstyvas ry
tas, parduotuvės dar neati
darytos, bet prie daugelio 
jų, ypač prekybos centre — 
Oksford gatvėj, R i d ž e n t 
gatvėj ir kitose turtingiau-i 
siose Westendo gatvėse, jau 
yra išsirikiavusios gausios 
žmonių, daugiausia moterų, 
minios.
“Seil!,” “Seil!,” “Seil!,”—

Uotson.
durų ji atvyko pirmoji pu
sė pirmos nakties. “Nor
maliomis” dienomis miesto 
centro parduotuvėse bran
giąsias prekes įsigyti gali, 
toli gražu, ne kiekvienas 
londonietis.

Bene svarbiausia, stip
riausių įspūdį palikusi mū
sų aplankytasis Britų mu
ziejus, įsteigtas daugiau 
kaip prieš du šimtus metų. 
Muziejus turi viena stam
biausių pasaulio bibliotekų. 
Joje esama apie aštuoni 
milijonai knygų. Šiose pa
talpose dirbo Karlas Mark
sas, Fridrichas Engelsas, 
Vladimiras Iljičius Leni
nas.

Visų dienų prisilaksčius, 
malonu kiek pasėdėti Haid 
parke, kuris, anot londonie- 
čių, yra “miesto plaučiai.” 
Kiekvienas čia jaučiasi vi
siškai laisvai, nevaržomai. 
Vieni ilsisi šezlonguose, už 
kuriuos imamas nedidelis 
mokestis, kiti įsitaisė tie- 
siog žolyne, treti, susibūrę į

Prie parduotuves. siradusios merginos. Ji at-

daugumaš buržuazinių laik
raščių šiandien paskyrė 
sensacingam “nepagauna
mojo” Alfredo Džordžo 
H a i n z o pabėgimui. “Tai 
pats akiplėšiškiausias pabė
gimas Anglijos kriminalis
tikoje!” “Tai tikras Robi
nas Hudas!”—šaukia laik
raščių antraštės. Hainzo 
miklumu susižavėję netgi jį 
persekiojantieji detektyvai. 
1955 metais Hainzas, jau ir 
prieš tai teistas, buvo įka
lintas dvylikai metų už 
stambios parduotuvės seifo 
“išvalymų.” Tuomet “be ži
nios dingo” 38,000 svarų 
sterlingų. 1955 m. lapkri
čio mėnesį, tuo metu, kai 
Nottingemo kaliniai ramiai 
sau stebėjo kaubojiškų ki- 
nofilmų, Hainzas drauge su 
keletu kitų likimo draugų 
paspruko. Du šimtus ketu
riasdešimt devynias dienas 
jis išbuvo laisvėje. Visa šį

kviečia tave iš visu pusių mitingų, klausosi orato-
riaus. Susiorganizuoja tie 
mitingai stichiniu 1
Štai, man bematant, jaunas 
žmogus, užlipęs ’ant po pa
ties atitemptos kėdės, nusi
vilko švarkų, pasiraitę ran- 

______ kovės ir, mojuodamas laik- 
“eilėse ! raščiu, ėmė kažkų saukti 

rekordų sumušė” tūla misis ant taip pat iš kažkur at-

reklaminiai skydai. Šian
dien “pigiųjų savaitę” pra

end Uels, Tomas Uolitz ir 
kitos parduotuvės. Po pie
tų apsirodžiusio “Evening 
News” laikraščio “moterų 
reporterio” žodžiais '

siliepė kandžia pastaba. 
Sustojo dar vienas, kitas, 
trečias. Palikęs šeimų, prie 
disputuojančių priėjo ir 
mano atsitiktinis kaimynas, 
senyvas žmogus baltais 
m a r š k i niais, perjuostais 
petnešomis, ir dar keli pi
liečiai. Taip ir susidarė 
mitingas. Apie ka kalbėjo 
oratoriai? Pasirodo, mer
gina sakosi, norinti vykti į 
Amerika, o “vyriausiasis 
mitinguotojas” jaunuolis 
visaip bando jų atgrasinti 
nuo tokio, anot jo, kvailo ir 
nebepataisomo žingsnio.

—Amerika,—šaukte šau
kia jis, — yra kraštas su 
pasileidėlišku gyvenimo bū
du.

—Jei jau Anglijoje taip 
gera, kodėl žmonės visgi j laikų Hainzas tiesiog, bom 
emigruoja į kitus kraštus?
—klausia mergina.

Netoliese susiorganizavo 
kitas mitingas. Iškėlęs į 
dangų didžiulį kryžių, pra
kalbų sako senas pastorius.

Per visa dienų, nors ir 
būtumei mechanizuotas, vis 
tiek nesuspėtom pamatyti

būdu, ir suprasti visa, kas vyksta 
I tokiame dideliame mieste, 
koks yra Londonas. Nuta
riame pasikviesti į talka 
vietinę spauda. Bet, susi
pažinę su jos turiniu, pa
matome, kad tai mažai pa
dės. Bene centrinę vietų

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

visa šeimy- 
motinos ir 
jau sėdžiu

Tųsa
■ — Ne visų gyvenimų šis stumdysis su 

\tamstos kiaulėmis, — ramiai atsakė mo- 
įytoja. — Bus laikas, susitiks ir su žmo- 
Y^mis. Tada ir pravers mano mokslas. 
Dėl to ir mokau. Dėl žmonių. Ir moky
siu toliau, — staiga pasakė griežtai. — 
Mokysiu, nors kai kam tas ir labai ne
patinka !
, Šeimininkas ilgai žiūrėjo į jų, vis pak- 
šėdamas savo pypkę. Paskui numojo 
ranka, taip nieko ir nepasakęs, pakilo. 
Išėjęs, lauk, pavažiavo arklį prie durų, 
o grįždamas įnešė didelius kailinius, 
pilnus šalčio.

— Susupkite vyrų. Ne mokslus eiti, o 
kelių važiuoti mums. Kelias neartimas, 
truputėlį toliau mokyklos!

Pro duris mane išlydėjo 
na. Ir štai aš, pabučiuotas 
stebuklingas dalykas! tėvo,
rogėse. Motina klampoja sniegu iš pas
kos ir pripuldama vis kamšo man ko
jas. Tėvas stovi vienplaukis, ir aŠ ma
tau, kaip šaltis rašo mėlynes jo veide.

— Su dievu! — šmaukštelėjo šeimi
ninkas botagu.

— Su ponu dievu, su ponu dievu, — 
atsiliepė motina. — Laimingai sugrįžti!

Stiprus arklys vienu driūktelėjimu iš
plėšia roges iš mūsų! kiemuko. Atsisu
kau atgal. Prie suzmekusios, sniegu ap
neštos mūsų trobelės stovi jie visi: tė
vas, motina, Marė, Levukas, mokytoja. 
Stovi ir tyli. Ir aš tyliu rogėse. Ir neži
nia, ar tai vėjo gūsis užgavo akis, ar 
koks šapas į jas įkrito, tik aš vis blo
giau matau juos. Visi tartum skęsta 
Gaidriame banguojančiame rūke, lie
psi visi į venų taškų/. .
Kaip gerai, kaip vis dėlto gerai, kad 

niekas iš svetimų neatėjo manęs paly
dėti!

KUR IŠEINA ŽMONĖS
Ir štai jau aš piemuo. Pirmasis mano 

rūpestis — prisitaikyti sau kailiniokus ir 
klumpes, kuriuos atnešė šeimininkas nuo 
trobos užlų. Kailiniokai buvo dideli ir 
platūs, kadaise apmušti pilku dimeliu, 
dabar jau išdužusiu lyg sietas. Nuo ran
kogalių, nuo išmindžiotų skernų kadaro- 
jo susisukę ir sustyrę siūlgaliai, o patys 
kailiniokai taip dvokė, taiytum jų ki
šenėje būtų riogsojusi pastipusi višta. 
Pamačiusi mane besiraukant, šeiminin- 

ė geraširdiškai tarė:
.— Nieko, nieko. Pavasarį išginsi į lau

kus, vėjas prapūs, ir bus gerai. Čia 
tas nedorėlis pernykštis piemuo nutėškė 
juos sulydintus, tai kvapelis įsigavo. O 
kailiniai kuo' puikiausi ir beveik nauji. 
Ne kiekvienam/kieme duoda tokius kai
linius piemeniui.

— Ištvirkimas, ir daugiau nieko! — 
atsišaukė šeimininko motina Rozalija. 
— Vienas varlys numetė, prieš kitų var
lį _ teisinkis. Ne beveik nauji, o visiškai 
nauji kailiniokai!

Taikiau aš šituos kailiniokus vienaip, 
taikiau kitaip, pagaliau išpiausčiau jų 
sagas ir nukėliau jas gerokai į šonų. Ta
čiau; kai pradėjau įsiuvinėti naujoj vie
toj, tai pamačiau, kad sagos jau yra 
čia buvusios. Ir ne tiktai čia. Visas deši
niojo skverno dimelis buvo išakytas a- 
datomis kaip korys, o iš vidaus, tarp 
nudilintų kailio vilnų, < margavo įvai
riausio storio ir spalvų siūlo mazgai. 
Matyt, šituos kailinius vilkėjo ne tik ne
dorėlis pernykštis piemuo,; bet ir už
pernykštis, ir gal dar už-pernykštis.

Dabar atėjo klumpių eile. Josj buvo 
1 taip pat didelės, ir, kiek aš bevyniojau 
ant kojų autų, klumpės vis tiek klapsė
jo einant, lyg girnų milinys. Tada aš pri
kaliau prie jų užkulnių šikšnines ųseles, 
įvėriau į jas apivarus ir apsukau aplink 
kojų riešus. Klapsėjimas beregint din
go, ir aš galėjau vaikščioti taip mand- 
riai, tarytum čia) buvo ne klumpės, o 
brangūs pirktiniai batai, kurių ne tik 
viršus, bet ir apačia buvo odiniai. Net 
bernas Jonas nusišypsojo:

— Tu žingsniuoji kaip koks daktaras!
Neaukštas, bet petingas, visas apžė

lęs stangriais plaukais, augančiais net 
iš aūsų, jis pasitiko mane atvažiavu
sį dar kieme, tvirtai sugniaužė mano 
rankų meškinė] savo letenoj ir pasakė:

— Laikykis arčiau manęs.
Ir dabar, kai aš jau pritaikiau sau 

svetįmus apdarus, linksmai pratarė:
— Tuoj šertis eisim!
Prie krosnies šūravo samdinė Ona, 

plikydama ušėtkuose sukištus pelus, 
versdama lovin garuojančias kiaulines 
bulves, žerdama bėralų. Augalota, iš- 
siskėtusiais raudonų rankų pirštais, ji 
dirbo trankiai, tarytum koks malūnas 
griaudėtų. Ji buvo žvaira kairiąja a- 
kim, ir man atrodė, kad ji visą laiką se
ka mane. Jonas atsiliepė:

— Neimk tu į galvų. Ji visada 
šuliniu žiūri, o svirtį mato!

(Bus daugiau)

šitaip:

pysi. Laisvė (Liberty) Trečiad., rugsėjo (Sept.) 25, 1957

bardavo laikraščių redakci
jas ir parlamento narius 
laiškais, kuriuose tvirtino, 
jog jis nekaltas avinėlis, ir 
reikalavo peržiūrėti byla. 
Neapsieita be kuriozo: 
Hainzo “žodinis” laiškas 
žmonai, įrašytas į magneto
fono juostelę, buvo net 
transliuojamas per radijų 
ir parodytas televizijos pro
gramoje. Misteris Hainzas 
slapstėsi Irlanijoje, kur pa
keitė ne tik savo pavardę, 
bet ir svorį, išvaizdų ir pro 
f esi jų (tapo rangovu-deko- 
ratoriumi). Čia jis ėm» 
naudotis padoraus džentel 
meno reputacija, kol... pa
kliuvo.

Šį kartų Hainzas pabėgo 
tiesiog iš teismo salės, esant 
gausybei pareigūnų ir pub
likai.

Dabar Hainzas laisvėje 
teišbuvo valanda-kita. Va
karinių laikraščių praneši
mais, jis buVo sučiuptas 
Bristolo aerodrome, kur jau 
buvo spėjęs sėsti į lėktuvų, 
turėjusį nuvežti jį į Dubli-' 
nų.

Šios istorijos aprašymas 
nustelbė laikraščiuose kur 
kas svarbesnius dienos įvy
kius.

Dienos sensacija yra ir 
Anglijos užsienio reiklų 
ministro Selvino Lloido iš
siskyrimas su žmona.

—Ji pasirodė tiek pat iš
tikima jam, kiek jis savo 
rinkėjams,— paironizavo ta 
proga vienas londoniškis.

Vakaroja. Viena po kL 
Jos užsižiebia didmi e s č i o 
ugnių girliandos. Ypač akį 
atkreipia geltonų šviesulių 
pynės. Praeivis, atsidūręs 
tokioje šviesos juostoje, 
tampa z panašus į Vaiduoklį 
su nenatūraliai spindinčio
mis akimis ir pamėlynavu
siomis lūpomis. Pasirodo, 
anglai mano, jog geltona 
šviesa geriausiai prasimuša 
pro miglas, taip būdingas 
Londonui. •

Šūvių garsų suįdominti, 
įeiname į čia pat veikian
čių automatų salę-. Joję 
galima pašaudyti iš pistole
to, smulkaus kalibro šautu
vo ir iš oro automato bei 
kulkosvydžio. Salėje yra ir 
tokia “aparatūra,” kuri 
vargu ar daro garbę Britų 
Tautų Bendruomenei. A š 
turiu galvoj elektrines dėžes,, 
demonstruojančias pornogra
finio pobūdžio nuotraukas. 
Labiau negu nesmagu buvo 
stebėti vaikigalius, kurių 
vieni prieš įbesdami akis į 
“individualias” stebėj i m o 
angas, neramiai ir droviai 
dairėsi į šonus, o kiti net iš-, 
šukiančiai didžiavosi, jog 
jau yra tiek) suaugę, kad 
gali žiūrėti, kur tik patin- < 
ka.

Nemanykite tačiau, kad 
tokie yra visi Londono jau- 
nuoliąi. T^ų.o įsitikinome

išėję iš automatų salės ir 
po kelių minučių atsidūrę 
Oksford gatvėje. Čia prie 
vienos smarkiai apšviestos 
vitrinos grojo jaunas smui
kininkas. Gana aukštas at
likimo lygis, kaip ir iš viso 
jo laikysena, rodė, jog tu
rime reikalo ne su klajojan
čiu muzikantu, / kokių Lon
done yra aibės. (Elgetauti 
čia yra uždrausta, bet “gy- 
v e n i m o būdų,” uždarbio 
formų kiekvienas gali pasi
rinkti savo nuožiūra. Jei 
groji arba skambini, netgi 
gatvėje, vadinasi, dirbi. 
Kiek tau praeivis apmoka 
—judviejų reikalas...) Pa
siteiravus pasirodė, jog jau
nasis smuikininkas dega 
noru vykti į jaunimo fes
tivalį, į Maskvų, bet netu
ri pakankamai lėšų. Štai 
jis ir nutarė tokiu būdu pa
pildyti savo biudžetų.

Nežinau, pateko ar ne šis 
jaunuolis į tarpų su septy
niolikos šimtų anglų, ku
riems teko laimė dalyvauti 
Maskvos festivalyje ir tuo 
būdu pademonstruoti savo 
ryžtų stiprinti taikų ir tau
tų draugystę. Viena svar
bu: jis to troško. Ir ne tik 
jis siekia apginti taika, o 
ir visi kiti anglai, su ku
riais mums teko susitikti ir 
kalbėtis mūsų viešėjimo 
Anglijoje dienomis.

PRANEŠIMAS
CAMDEN, N. J.

133 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, pradžia 2-rą vai., po
piet, paprastoje vietoje. Visi kuo
pos nariai yra kviečiami atsilan
kyti.

Nuo
mėnesio 
gavimui 
jinimui 
Taipgi bus rinkimas vajininkų ir 
apsvarstymas kitų svarbių dalykų. 
Todėl susirinkite visi. (186-190)

pirmos dienos ateinančio 
prasideda Laisvas vajus 

naujų skaitytojų ir atnau- 
išsibaigusiųjų prenumeratų.

RANDAVOJIMAI
OCALA, FLORIDA

Parsiduoda Namas
5 rūmų namas su dvejais por- 

člais ir garadižus. Žemės 50 x 126 
pėdų. Yra visi forničiai, geras šal
dytuvas, elektrinis pečius, washing 
mašina ir visokie kiti prie namų 
reikalingi dalykai. Namas yra bis- 
kį j šoną nuo miesto, bet tik 5 
blokai iki miesto. Kaina $5,500 už 
viską. Kreipkitės: J. G., 1723 So. 
Pond St., Ocala, Florida. (186-188)
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BROCKTON, MASS
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio

PIKNIKAS
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

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

VAJUS
GAVIMUI LAISVEI 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ

šia 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 linksm'ai 
užbaigsite vasaros sezonų.

Nuoširdžiai kviečiame visus,
Rengėjos

LAIKAS
NUO SPALIO 1-mos d. ‘ 

IKI GRUODŽIO 31, 1957

$ 747 oo
Premijomis Kontestantams

DEŠIMTYS PREMIJŲ BEI DOVANŲ PASKIRSTYTA SEKAMAI:

1-ma $50,2-ra $40,3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 6-ta $20, 
7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5

Visus apšvietę ir laikraštį Laisvę branginančius žmones kviečiame į talka 
gavimui naujų skaitytojų. Prašome stoti į kontestą iš pat pradžios vajaus. 
Prašome pasidarbuoti taip, kad visi jūsų draugai ir pažįstami prenumeruo
tų LAISVĘ. Prenumerata $10.00 metų LAISĘ. Prenumerata $10.00 me

Visų Esančia i Laisvės Skaitytoje Prašome 
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją 

\ »i

Kuriems aplinkybės nedaleidžia dalyvauti konteste, tai prašome pasirūpinti 
gauti nors po vieną naują skaitytoją laike šio vajaus. Kadangi yra daug 
vajininkų, kurie gauna po kelioliką skaitytojų, tai po vieną, aišku, gali 
gauti kiekvienas asmuo. Pasirūpinkite tuom taip labai svarbiu reikalu.

Laisvės vajus yra reikalas visų apšvietą 
Branginančių žmonių, visoje Amerikoje

.Visuose lietuvių centruose prašome organizacijų veikėjų ruošti pramogas 
Laisvės paramai. Su įeigomis už prenumeratas, uždarbiais nuo parengimų 
ir aukomis turime sukelti Laisvei biudžetą 1958 metams. Todėl labai svar
bu ruošti pramogas, nes per pramogas yra proga plačiau susisiekti su žmo
nėmis.

Rašydami vajaus .reikalais adresuokite sekamai:

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y
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Chicago, UI.
Jš Ex«Mainierių Choro ir 

Klubo veiklos

ma- 
mums

ypač 
kurios tikrai mėgsta dai- 
i ir turi neprastą balsą 

Tad prašome jų

Rugsėjo 4 dieną vėl pradė
jome mokintis dainavimo. Jau 
turėjome dvejas pamokas. 
Vyrų susirenka gana daug, 
bet su moterimis ši karta kiek 
prasčiau. Jų kaž kodėl 
žiau ima ateiti. Ypač 
reikalinga sopranų.

Labai pageidautina, 
(Jaugiau moterų ateitų, 
tos, 1 
nuoti 
dainavimui, 
ateiti į Mildos klubą, 3112 
So. Halsted St., trečiadienio 
vakare. čia mūsų choro pa
mokos įvyksta kas trečiadie
nio vakarą. Mūsų choras vra 
bepartvvis pilnoje to žodžio 
prasmėje. Jame gali dainuoti 
visokių žiūrų bei įsitikini
mų žmoi.es: čia niekas jų ne
klaus. kur tu priklausai ir ar 
meldiesi ir tt. Jei tik myli 
dainą, gražią liaudies dainą, 
.-.teik ir dainuok su mumis.

ti z- 
vis
va-

Artinasi ruduo, bet vistiek 
dar kartą piknikausime

Vasarėlė jau eina prie 
baigos, dienelės darosi 
trumpesnės ir maloniosios 
saros vanzdai nyksta. Bet
Mainierių klubas, kad tinka
mai atsisveikinti su piknikų 
sezonu, rengia silkių pikniką. 
Tai yra., rengia pikniką, kur 
dalyviai bus vaišinami kepto
mis silkėmis ir bulvėm. Aišku, 
kad bus ir kitokių prašmatny
bių bei skanumynų, nes m” siu 
šeimininkės tikrai gabios va - 
gių gaminime.

Aukščiau minėtas piknikas 
atsibus rugsėjo 29 d., Liepos 
darže, Willow Springs, 111.

Klubo rudeninis parengimas 
Mildos salėje

vra 
pa

klubas 
rudenini

Ex-Main i erių 
nusitaręs turėti 
rengimą lapkr. 
atžymoj imas mūsų klubo 
meti) gyvavimo.

Choras, kaipo dalis Klubo, 
yra apsiėmęs paruošti visą 
programą. To daroo atliki
mui išrinkta komisija jau pra
nešė, kad choro artistai jau 
pasiskyrė roles juokingos tri
jų veiksmų komedijos: "Pilie
tis ir klebonas.” z Veikalas 
vaizduoja Lietuvos žmonių 
gyvenimą smetoniniais lai
kais. Jis ne tik juokingas, bet 
ir šiaip įdomus vaizdelis, nes 
i: s perstatų žmonių gyvenimą, 
“laisvos” Lietuvos, 
kalas užima apie 
d as sulošimui.

Bilietai dėl to
jau atspausdinti ir bus plačiai 
paskle'sti platinimui, kad pa- 

z siektų juo daugiausia lietuvių.
Palyginamai kaina labai šė
ma. Iš anksto perkantiems te
reiks mokėti tik 90 c., o prie 
durų $1.25. Tad, kada klubie- 
čiai pakalbins jus, prašome 
nusipirkti bilietus ir dalyvauti 

. tame puikiame parengime.

Tas vei- 
dvi valan-

pareng’mo

Choro k or.
Didysis tautinių grupių 

festivalis

Jau devyni metai iš eilės, 
kaip yra ruošiami įvairių tau
tų meno festivaliai. Juose da
lyvauja visų tautų meno jė
gos. Dainuoja chorai, šoka 
grupės bi pavieniai. Taipgi 
dainuoja geriausi dainininkai- 
solistai. Šį kartą dainuos pa
sauliniai pagarsėjęs daininin
kas, kuris daugiausia dainuo
ja liaudies dainas, Pete 
ger. Teko girdėti, kad 
liuos ir lietuvių chorai, 
apie tai kitą kartą.

Visa ta didžipji meno 
la atsibus spalio 19 d 
vak., Mildos salėje, 
tikietą perkantiems iš anksto 
tereikės mokėti tik 89 c.

Primename lietuvių visuo
menei1, kad spalio 19 d. vaka
rą pasiliktumėt liuosą tam di
deliam sanbūriui.

See- 
<1 ai
bei

išky-
8 vai. 

įžangos

Rep

Kiekviena kolonija ture 
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai 
reikalu! f

NPH'Yorko^/ZJzferZliikii
LIETUVIŲ TARPE

Kas gi nenorės "Katriutės 
gintarų” matyti

Lietuva yra gintarais garsi. 
Dabar jos gintarų gaminiai 
pasiekia net daugelį kitų 
kraštų, taipgi ir Ameriką. Jie 
gražūs, jie įmylimi.

galėsime 
gintarus 

"Katriutės 
visi ir vj- 
4 vai. po

Sekmadienį, rugsėjo 29, Li
berty Auditorijoje, 
matyti lietuviškus 
\ e i k a 1 e- o p e i 'e t ė j e 
gintarai”. Būkime 
sos. Prasidės lygiai 
pietų.

Beje, skelbiant 
gintarų’’ vaidintojus buvo ne
tyčia praleistas vienas var
das, tai K. Rušinfkienė, vaidi
nanti Agnės rolėje.

Svečiai iš Chicagos ./^

Katriutės

Ketvirtadicnį Lietuvių 
turiniame Centre lankėsi 
cas ir Barbora Čižauskai 
Ch icagos.

Praleisti atostogas jie atvy
ko į kietosios anglies kasyklų 
apylinkę,, kur čižauskas yra 
dirbęs ir kur jis turi nemažai 
giminių ir pažįstamų. Wilkes 
BaiTe apylinkėje jie lankėsi 
pas savo artimus gimines Vin
cą ir Oną Globičius, taipgi 
aplankė Shimkų Scranton, Pa.

Atvykę Newarkan aplankė 
K. ii* A. Globičius ir kitus. 
Brooklyne ir New Yorke ap
lankė čižausko brolius ir se-

Kul-
V in-

Lankydamiesi Kultūriniame 
Centre paliko Laisvei auką $2.

Pabuvoję kiek laiko New 
Yorke grįžo Chicago!) prie sa
vo užsiėmimu.

Teatruose
Capitol teatras šį k ©tvirta

prades rodyti filmą 
mu- 
vy-

dieni pradės rodyti 
"The Joker is Wild”. Tai 
zikalis filmas, kuriame 
riausioje rolėje vaidina 
dainuoja) Frank Sinatra.

Paris teatras dabar rodo 
naują graikišką filmą "A 
Girl in Black”. Tai, sako kri
tikai, realistinis filmas, pana
šus savo turiniu į kai kuriuos 
paskiausius realistinius itališ
kus filmus. Vyriausioje rolėje 
jauna talentinga aktorė Elbe 
Lambetti. Filmą režisavo Mi
chael 
kuris

Cacoyannis, tas pats, 
pagamino filmą "Stel-

Tik iš ankšto rezervuojant 
biletus galima patekti į War
ner teatrą, kuriame rodomas 
cinerama filmas "Search for 
Paradise”.

Alisia dėl largo filme "The 
Roots”, Fine Arts teatre 58th 
St., netoli Madison Ave.

MATTHEW A
BUYUS

(BUKAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Miestas pamažu švarinasi, 
šaliesjis jau ne 

kūne, bet dar toli pažibos
Keleri motai atgal rašytoja tas turi 3,700 visokių 

Edna Ferber sugrįžusi iš Eu
ropos, kur ji viešėjo eilėje 
didmiesčių, apsižvalgė savo 
savo gimtiniame New Yorke 
ir sakė:

“Tai nešvariausias didmies
tis, kokį man teko matyti. Tai 
tikra gėda — šašas ant Ame
rikos kūno”.

Nuo to laiko, kaip Edna 
J-erber padarė savo pareiški
mą, New Yorko švara žymiai 
pasitaisė, ypatingai per pas
kutinius metus. Bet tai dar to
li ne pažiba švaros atžvilgiu. 
New Yorkas dar vis negali ly
gintis su Londonu, Paryžium 
arba Roma, jau nekalbant 
apie Maskvą, kuri dabar skai
toma švariausia- didžia sostine 
pasaulyje.

Beje, apie Maskvos švarą 
pasakoja ką tik iš ten grįžę 
jaunimo * festivalio dalyviai. 
Jie pasakoja, kad ten ir kal
bos negali1 būti apie popierga- 
Hų mėtymą gatvėse — ne tik 
ten nematyti popiergalių ir 
kitokių šiukšlių, bet plačios 
centrinės Maskvos gatvės net 
plaunamos kas rytą!

Bet grįžkime prie 
Yorko. Mūsų miestas 
išleidžia 100 milijonų dolerių 
į metus švarai palaikyti. 10,- 
000 i asmenų dirba švaros-sa- 
nitacijos departmente. Mies-

New 
dabar

Kairiajame judėjime
Pažangus savaitraštis " Na

tional Guardian” primena, 
kad Elizabeth Gurley Flynn, 
kuri kandidatuoja 'iš 24 dist- 
rikto į miesto tarybą, nėra 
vienintelė kairi kandidatė — 
taip vadinama Socialistų dar
bininku partija (Socialist 
Workers Party), tai yra, troc
kistai, turi kandidatę, savp 
veikėją Cowley, į miesto me
rus. Ta partija taipgi turi eilę 
kitų kandidatų į miesto virši
ninkus.

SWP, sako "National Guar
dian”, surinko 11,000 'parašų 
savo kandidatams, kas rodyč
ių, jog tai partijai padėjo ir 
kitos kairios grupės, nes vieni 
trockistai vargiai tiek parašų 
surinktų.

Beje, SWP norėjo sudaryti 
kaip ir vieningą frontą su ko
munistais rinkimų- klausimu. 
SWP pasiūlė4 komitetui, kuris 
remia Elizabeth Gurley Flynn 
kandidatūrą, kad komunistai' 
remtų SWP kandidatus, o jie, 
trockistai, rinks parašus nž 
už Flynn. Jinai kandidatuoja 
kaip Liaudies teisių partijos 
(PRP) kandidatė.

Flynn komitetas, sako "Na
tional Guardian”, nedavė at
sakymo trockistams. t

Socialistinės vienybės foru
mas tęsia savo parengimus 
— kaip mes juos vadiname— 

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

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

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į 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 į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu prjstatomi į 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 'PAKIETUŠ MAIM'HATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 8, N. Y.

ORCHARD 4-1540

svaros 
pabūklų, pradedant dideliais 
šiukšlių išvežimo sunkveži
miais ir baigiant automatinio 
šlavimo mašinomis.

Šių metų pradžioje buvo 
pradėta tikra apšvarinimo 
kampanija. Visur iškabinta 
visokių postęrių-plakatų, ku
rio vyriausiai 
tinio turinio, 
luos piliečius, 
miestą.

pusiau-jumoris- 
pajuokiantieji 
kurie teršia

Vienaip ar 
pažįsta, kad 
žymiai švaresnis, 
tai yra, pėstieji 

kitaip, visi pri
nt i estas dabar 

Praeiviai, 
žmonės, da

bar nelabai • teršia miestą. 
Didžiausia kaltė dabar krinta 
ant automobilistų.

Miesto sanitacijos depart- 
n tentas sako, kad didelė dalis, 
šiukšlių ir popiergalių, ku
riuos galima matyti New Yor- 
ko gatvėse, išmetami iš auto-' 
mobilių. Ir tam yra labai pa
prasta priežastis: automobi
liai savyje neturi kokios nors 
pintinėlės atmatoms, taip, kad 
automobilistai beveik privers
ti liekanas mesti lauk.

Majoras Wagneris 
kad jis rašė visoms automobi
lių kompanijoms, kad jos pra
dėtų įtaisyti automobiliuose 
tokias pintinėles — ir mies
tas bus švaresnis.

sako,

7 Avė.
kelios

‘Dai-
pasi-

paskaitas, debatus ir t.t. šią 
savaitę forumo vakaras įvyks 
Great Northerrf Hotel salėje, 
51-oje gatvėje netoli 
Kalbės Joseph Clark 
savaitės atgal iš K. P. ir 
Jy Worker” ‘redakcijos 
traukęs veikėjas. Jo kalbos 
tema bus "Kur aš dabar sto
viu”. Publika galės Clarkui 
statyti klausimus.

Savaite vėliau, penktadie
nį, spalio 4-ą, toje pačioje 
vietoje kalbės Herbert Apthe- 
ker, komunistas, "Political 
Affairs redakcijos narys, 
kalbės apie Vengriją, o 
.inom. klausimą diskusuos 
cialdemokratas. Publikos 
riai taipgi galės statyti klausi
ni us

Jis 
su 

so- 
na-

ir dalyvauti diskusijose.

Susirinkimas
LLD 1-ios kuopos svarbus 

susirinkimas Įvyks rugsėjo 27, 

minacijas j Centro valdybą tu
rėsim atlikti. Kitų svarbių rei
kalų randasi. Visi nariai Įsi
pareigokite būti.

Valdyba

1,500 savanorių dirbs 
neregių fondui

New Y. Association for the 
Blind paskelbė, kad jau turi 
1,500 savanorių, kurie kolek-( 
tuos pinigus neregių fondui. 
Manoma sukelti $65,000

Po miestą pasidairius
Vos neprigėrė Coney Islande

Walter Jakowskis, iš Gar
field, N. J.., atvykęs į Coney 
Island sekmadienį bandė pa
simaudyti, bet vos neprigėrė. 
Jį iš vandens pusiau gyvą iš
traukė policistas ir sanitaci
jos darbininkas.

Senukas bandė nusižudyti

Brooklynietis 89 metų senu
kas Pietro Mecca, nesulauk
damas naturalės mirties, ban- 
'riė savoi apartmente nusišauti. 
Persišovė vieną pusę galvos. 
Ligoninėn nuvestas randasi 
kritiškoje padėtyje.
Nušokusi nuo stogo užsimušė

Brooklynietė Sally Nadler 
nušoko nuo keturių aukštų 
namo stogo ir užsimušė. Pas
taruoju laiku ji sirginėjo ir 
rūpinosi.
10 jaunukų teismui pristatyti

šeštadienio naktį 10 brook- 
lyniečių jaunų vyrukų buvo 
areštuoti ir teismui pristatyti. 
Jiė kaltinami plėšikavime, va
giliavime ir ktuose prasižen
gimuose. j

Nepavyko nusižudyti

19 metų, mergina Suzanna 
Kenoffel šeštadienį bandė 
persipiauti rankų riešus, bet 
buvo išgelbėta. Sekmadienį j] 
prisileido pilną kambarį gazo, 
taipgi laiku buvo išgelbėta ir 
ligoninėn nuvešta.

Du bežuvaudami prigėrė

Brooklyniečiai Joseph Pal
mer ir Hamilton Kirkland bu
vo išvykę žuvauti į Long Is
land Sound. Netikėtai jų val
tis apsivertė ir abu prigėrė.

Evelyn

modeliste

Dennison pranešė 
kakd jos aparlmen- 
plėšikas užpuolė ją,to skiepe 

išprievartavo ir apiplėšęs pa
spruko. J: yra modelistė.

Dėl medės daktarė nusižudė

Persijoje gimusi Dr. Meh in 
Nasseri Metropolitan ligoni
nėje suvarė nuodų adatą’ į 
kraujagyslę ir mirė. Paliko 
laiškutį, kad jinai karštai my
li savo meilužį ir negalinti be 
.jo gyventi, todėl ir nusižudo.

Tėvai negali naujagimio 
sūnaus matyti

Winfred Brown ir jo žmo
na Ąluriel susilaukė naujagi
mio 'sūnaus, bet abu negali jo 
matyti, nes per nelaimingą at
sitikimą abu, prarado regėji
mą ir dabar ligoninėje gydo
mi. 'Sūnelis sveikutis.

Business Opportunity

LUNCHEONETTE-CANDY STORE 
Greitam pardavimui, prieinama kai
na. Geras lease, žema renda. Susi
tarsime. ' Vien tik pirkėjai. East 
New York dalyje (Brooklyne). 
Skambinkite tarp 6-7 v. v.

TA. 7-9862.
(186-188)

BUSINESS & FRANCHISE
1947, 29 Passenger Bus. Franchise 
worth $15,000, bus worth $4,000. 
ICC rights from Rockland County 
to Amityville, L. I. Worth $30,000, 
sacrifice price $15,000.

1427 Willow Ave., Hoboken, N. J. 
OLd field 6-2889 9-5 PM

(186-192)

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iš 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

BUSINESS OPPORTUNITIES HELP WANTED MALE

STATIONERY-LUNCHEONETTE ,
Moderpinis. Viso jeigu $57,000 j 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)

SANDWICH SHOP
Ideal for young couple, 5 days, 
7 A. M. to 5:30 P. M. Factory sec
tion, outgoing orders, can' be built 
up. Any reasonable offer for quick 
sale. Reason, illness.

r Call BE. 2-9747
8634 18 Ave., Bensonhurst, B’klyn

(182-189)

GROCERY, BUTCHER, GOOD GO
ING. Business established 12 years. 
Fine beer business, suitable husband 
wife or partners. Now doing $950 
to $1000 gross weekly. Can add 
fruits & vegetables. Will do more. 
Rent $120, long lease obtainable. 
Real good buy, fine "location. 5202 
Ave. N, Brooklyn. Call CL. 8-0315, 
Geraci. (182-189)

HAM & EGGS RESTAURANT
Doing ax good business. Modern, 
long lease. Owner-Landlord. Trial 
basis. Manhattan. Call 10-12 noon, 
4-6 P. M. LE. 4- 6888, Evenings 
TR. 6-2777.

(182-189)

GROCERY-ME ATS-HEROES
Corner store, Low rent $60, long 
lease, open 6 days, well stocked. 
$5,000. Commercial section, Ozone 
Park, Queens. Must sell by end of 
October. Other business interests. 
Call HO. 4-6306.

(182-189)

BARBERS’. BUERS!
BARBER SHOP. Good business, 
fine location, long established. 3 
man shop, low rental, long lease. 
A good buy for $2,200. Hempstead, 
L. I., N. Y. Call IV. 6-9487. After 
7 P. M., WE. 1-3158.

(182-189)

CANDY—STATIONERY 
FOUNTAIN 

location, near R. C. 
school. Ridgewood 

Doing $600-$700

Church 
section, 
weekly.

Good 
and 
Brooklyn.
Closed Monday. 3 nice rooms with 
steam heat. Gas Appliance $57.50.
Excellent for couple.

Call HY. 1-8634.
(182-189)

NEIGHBORHOOD TAVERN
in Yonkers, N. Y. 
nirikas, seniai įsteigtas, 
biznis 
Geros 
duoda 
patys.

Privatus savi- 
ideališkas 

porai pusininkų, individualų, 
sąlygos, žema renda.' parsi- 
prieinamai. Persitikrinkite 

HAstings 5-6943.
((184-191)

G.M.C.—1951—BOX BODY TRUCK, 
gerame darbui stovyje, sudėtos nau
jos dalys, private party, parduoda
mas labai prieinamai už $385 kaip 
pilna kaina. Apžiūrėkite ir važiuo
kite juo sau. E. & S Trucking, 377 
Riverdale Ave., Yonkers, N. Y. 
YO. 9-9930. (184-186)

Candy Fountain. 3 rooms rear, 
4 rooms above store. Rented ad
ditional income. 
$700 to $800 a week, 
to go. 
church 
agree. 
DE.

Store gTbssing 
' . 3 yr. lease

Renewable, near catholic 
arid school. Partners dis- 

Must sell by October. Call 
9-9556 after 6 P. M. Call 

NI. 5-7294. B’klyn loc. (185-191)

RESTAURANT-BAR, 100 feet long 
bar, dining room, banquet room, 
200 capacity, all modern, air con
ditioned, $2,000 weekly. A gift at 
$30,000. Terms arranged. Sell all 
or part. Call RA. 9-9311.

z (182-186)

BAKERY — RETAIL, gera vieta, 
krautuvių centras, pilnai įrengta, 
geros įeigos. Katalikiška bažnyčia 
ir mokykla visai arti. 2 metų ly
sas, 3 metų option!, jei pageidauja
ma. Parduodama su nuostoliu iš 
priežasties ligos. 77-45 Veigh Place, 
Kew Garden Hills. šaukite 
JA. 6-8246 arba RE. 9-7785.

(184-186)

GAS STATION & PARKING LOT
Jamaica, rebate, prieinama kaina. 
Parkinimo įeigos apmoka rendą 

už stotį ir lotą.
Klauskite Pete arba Mike 

RE. 9-9600
(185-187)

ASTORIA, candy & stationery store, 
naujas fontanas, 4V2 rūmo, garu 
apšildomas, arti subway, mokyklų 
ir dirbtuvių. Atviras langas. Hero’s. 
Abelnai $500 iki $600 savaitinių jei
gu. Renda tik $120 j mėnesj. Tinka 
pprai. 6V2 dienos atdara. Gali būt 
praplėstas biznis. $6,500 greitam 
pardavimui. Šaukite RA. 8-9688.

(183-189)

LUNCHEONETTE. Arti Kolegi
jos, skersai naujų namų, Manhat- 
tane. 22 sėdynės. Atdara 6 dienas, 
leiga $700 į savaitę. Prieinamas 
lease. Skambinkite po 4 v. .diena. 
UN. 4-9314.

(186-188)

BAR—GRILL

Elmhurst 
leigos $500 iki $600 į savaitę. 

Galima pagerinti. Tiktai $6,500. 
Skambinkite

HA. 9-8814 ar ST. 4-9585.
(186-188)

4 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., rugsėjo (Sept.) 25, 19S

AUTOMOBILE MECHANIC, paty- 
ręs, sėnyvas, Packard , Willys; pa- f) 
geidaujama pusiau patyrusio. Ge
ros darbo sąlygos. Ligoje pašalpos,! 
apmokamos šventės ir vakacijos. 
įsteigta prieš 42 metus. Mineola, 
L. I. Šaukite: PI. 6-0003.

(180-186):

GLAZER, experienced, all around 
man. Picture frame maker, cabinet 
work, alterations. Must drive, 
license, speak English. Steady work, 
good conditions. Goldberg, 223 
Columbus Ave., near 70 St., N. Y. C. 
or call EN. 2-0487. (182-189)

TRUCK MECHANICS (2)
Turi būti pilnai patyrę prie GMC & 
white trucks, dėt naktinių Šiftų. 40 
valandų savaitė, alga $90. laikas if 

už viršlaikius. Kreipkitės asme
niškai: Citrus Bowl (Tropicana), 
7-02 154th St., Whitestone, L. L 
N. Y. (184-1861

AUTO MECHANICS (2)

Aukščiausias Mokestis 
Patyręs Chrysler products man /

Tel. IV. 6-1500 
CHRYSLER 
Hempstead 

(185-186):

Vyras. Abelnas darbas fabrike. 
Kalbantis angliškai. 45 vai. savaitė. 
Prie smėlio ir kitokių darbų. Taip
gi prisiruošimas prie maliavojimo. 
Nuolatinis darbas. PRODUCTION 
SPRAYING, INC., 49 Sylvester St., 
Westbury? L. I. (185-187)

Gold Stamper.
Experienced.

Kensol or Similar machine.
Night work.

8 hours or part.
Call—OR. 5-6956.

(185-187)’

YOUNG LEAD MEN ~ 
with vocational training & some 
experience on press brakes, presses 
& shears. Must , speak English 
fluently. Call KI. 8-5000.

ART STEEL CO.
170 W. 233 St., N. Y. C.

(182-184)

PORTER. 55 m. amžiaus. Daliai 
laiko.^ 9 v. r., iki 1 v. d. Nuolatinis 
darbas. |Nesunkus darbas. Alga $1.10 

vaLi
LIBERTY MUTUAL INS. CO.

381 Sunrise Highway 
Lynbrook, L. I.

(186-192)'

PORTER

8 v. r. iki 5 v. v. 
$6b į savaitę ir valgis.

VALLEY STREAM PARK 
180 W. Merrick Rd. 
Valley Stream, L. I.

VA. 5-6035.

INN

(186-188)

HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA
Air conditioned namai, guolis vie
toje, visi darbo patogumai ir įren
gimai. Atskiras kambarys, TV ir 
maudynė. Gera alga. FR. 4-2906.

(186-192)

NAMŲ TVARKYTOJA, angliškai ar 
vokiškai kalbariti, padėti prie val
gių gaminimo. Taipgi mylinti vai
kus. Atskiras kambarys ir maudy
nė. Yra ir kiti darbininkai, 
mokestis, linksma aplinka.. 
Cederhurst, L. I.
1000 arba FRanklin 1-1340.

(186-190)1

Gera 
Vieta 

Šaukite VI. 8-

Moteriškė. Prie bufeto, gerai 
įsteigtame restaurante. Nuo 6 ^V. 
v. iki 9 v. v. Gera alga. Nuolatinis 
darbas. Pusamžė. . Valgis veltui. 
ATLANTIC RESTAURANT, 91-60 
Lefferts Blvd., Richmond Hill, L. 1. 
VI. 6-9624.

(186-190)

Vfrčja—Stalų patarnautoja
Patyrusi. Du šeimoje. Reikalingi 

paliudijimai. Gerai alga. Kalbanti 
angliškai. Skambinkite dieną ar va
kare. TE. 8-0849.

(185-187)

CLINTON DELICATESSEN 

Female Cook.
6 days, 8 A. M. to 2 P. M. , 

426 Clinton St.
Hempstead, L. I., N. Y. 

or call IV. 3-7930.
(185-192)

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA ’ 
Paprastas valgių gaminimas, aukŠ-* 
tas mokestis, patyrusi, prižiūrėjimas 
10 mėnesių berniuko, pagelbėti 3 
metų mergaitei. Geri namai. Kiek
vieną ketvirtadienį ir kas antrą sek
madienį laisvalaikiai. Lawrence, 
L. I., N. Y. Šaukite CE. 9-8«87.

(184-186)'

For Sale

CLEANING & TAILORING STORE 

For sale. Good location. Sacrifice, 

KAY’S CLEANERS 
101 Sherman Ave.

New York City uptown. > 
Call LO. 9-5348 ,

(182-187)

%25c5%25bemoi.es



