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METAI 47-ti

KRISLAI
Uoliai ruošiasi.
Tai įvyko prieš 40 metu.
Laimingi tie...

■>3fet yra ir nelaimingų!
Rašo R. Mizara

Visos tarybinės respublikos 
uoliai, didžiu ūpo pakilimu 
ruošiasi minėti Didžiosios spa
lio socialistinės revoliucijos 
40-tasias metines.

Fabriku darbininkai, darbo 
inteligentija, kolūkiečiai lenk
tyniauja, sparčiau dirba ir sa
ko: tegu būva ir mūsų dovana 
Spalio revoliucijos sukakčiai 
atžymėti.

š. m. lapkričio 7-toji Tarj- 
i'vU Sąjungoje bus minėta iš- 
1 nmingiau negu kada nors 
buvo bėgyje* 10 metų.

• * •

“Prieš keturiasdešimt metų 
pasaulį sukrėtė pranešimas, 
kad Rusijos darbininkai ir 
valstiečiai, vadovaujami bol
ševikų partijos su V. I. Leni
nu priešakyje, nuvertė kapi
talistų ir dvarininkų viešpa
tavimą, paėmė politinę val
džią į savo rankas... Prasidė
jo ta tikroji žmonių visuome
nės istorija, kurią genialiai 
numatė Marksas, Engelsas ir 
I eninas.”

Tai žodžiai, paimti iš š. m. 
nhgs. 17 d. Vilniaus “Tiesoje” 
tilpusio ilgo rašto. TLai teisin
ai žodžiai, kurių niekas nega- 

i nuneigti.

Laimingi, kurie prieš 40 
metų jau- buvome subrendę, 
galėjome įsisąmoninti visu 
tuo, kas buvo padaryta 1917 
m. lapkričio 7 d. (pagal se
nąjį kalendorių: spalio 25 d.) 
Rusijoje, ir kurie per tuos vi
sus metus stebėjome, sekome 
Spalio revoliucijos vystymąsi, 
h socialistinių šalių tvirtėji
mą.

Taipgi gerai jaučiasi ir 
tie, kurie kuo nors kaip nors, 
kad ir toli gyvendami nuo 
Tarybų Sąjungos, — jei ne 
kuo kitu, tai nors žodžiu, — 
^prisidėjo prie to, kad Tarybų 
Sąjungą vis tvirtėtų, kad so
cializmas vis plėstųsi, užtik
rindamas gerbūvį ne tik 
tiems, kurie tarybinėse res
publikose gyvena, o ir padė
damas kapitalistinių šalių 
darbo žmonėrps.

Bet kaip šiandien jaučiasi 
tie, kurie, pradedant su 1917 
m. lapkričio 7-tąja, “moksliš
kai” pranašavo, kad Tarybų 
Rusija (o vėliau — Tarybų 
Sąjunga) neišsilaikys, kad ji 
sužlugs?

Kaip jaučiasi tie visokie 
“daktarai”, visokie “išmin
čiai”, kurie per tuos 40 metų 
tisaip šmeižė socialistinę Ta- 
ybų Sąjungą ir dar vis tebe- 

smeižia ? ’
Bešmeiždami, b e p r a n a- 

šaudami Spalio revoliucijai 
pražūti, jie susieikvojo, su- 
s k r e t o, susikompromitavo 
taip, kad šiandien jiems joks 
galvojantis žmogus netiki — 
netiki net ir ten, kur jiems pa
vyksta teisybę psakyti!..

Toliau skaitome tame Vil
niaus “Tiesoje” telpančiame 
įdomiame straipsny:

“Revoliucijos vyko ir pra
eityje, jų liepsna nušvietė vi- 
/ias istorijos persilaužimo epo- 

*chas. Bet praeities revoliuci
jos apsiribodavo tuo, kad vai
zdžia pereidavo nuo vienos iŠ-

Eisenhower mano,— 
Seks laikyti armiją 
Little Rocke ilgiau

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris spau
dos konferencijoje pareiš
kė, kad gal teks ilgėliau 
palaikyti federalinę armiją 
Little Rocke. Jis sakė, kad 
būtinai reikia įrodyti, kad 
niekas negali laužyti fede- 
ralinių teismų nuospren
džių. “Teismai turi būti pa
remti, jeigu ne — tai ne Ą- 
merika”, sakė prezidentas. 
Armija bus ištraukta tik 
tuomet, sakė jis, kai gub. 
Faubus duos tvirtus neabe
jotinus pažadus, kad neg
rų teisė lankyti Central 
High bus palaikyta.

Little Rock gub. Faubus 
dar tebetęsia žodinę kovą 
prieš federalinę valdžią. Jis 
pareiškė, kad Eisenhowe
ris reikalauja iš jo “besą
lyginio pasidavimo”. “Bet 
aš neatiduosiu visų sayo 
galių kaip gubernatorius”, 
sakė Faubus. *'

Tuo tarpu Central High 
mokykla Little Rocke pa
šalino apie 70 baltų moki
nių, kurie ketvirtadienį 
dalyvavo boikote. Jie ne-

Pašalino rasistus
Little Rock. — Central 

High mokykla pašalino tris 
rasistus mokinius, kurie pa
čioje mokykloje užgauliojo 
negrus mokinius, juos 
spardė ir apmušė. Tie trys 
mokiniai pašalinti laikinai, 
iki jų tėvai pajėgs užtikrin
ti, kad jie pakeis elgesį.

Mokyklos direktorius pa
skelbė visai mokyklai, kad 
kiekvienas mokinys, kuris 
mokyklos klasėse, korido
riuose arba kieme užpuls, 
užgaus arba kitokiu būdu 
kliudys negrus mokinius, 
tuojau bus pašalintas. Tas 
tuojau atšaldė rasistiniai 
nusiteikusius baltus moki
nius, kurie gyrėsi laikraš
tininkams, kad jie “pavers 
negrų gyvenimą mokyklo
je tokiu sunkiu, jog jie pa
tys nutars pasitraukti”.

naudotojų klasės kitai, pasi
keisdavo tiktai išnaudojimo 
forma, o išnaudojimas likda
vo...

“Spalio •revoliucija, didin
giausia savo mastu, giliausia 
savo uždaviniais ir tikslais, 
įgyvendino per amžius susi
kaupusius darbo žmonių lū
kesčius, pranešė, kad pasibai
gė žmogaus išnaudojimas kito 
žmogaus, pasibaigė bet kokia 
socialinė ir nacionalinė prie
spauda, ne tik paskelbė, bet 
ir įgyvendino didžiąsias socia
lizmo, taikos, tautų lygiatei
siškumo ir draugystės idėjas...

“Visos pasaulinės reakcijos 
pastangos sustabdyti dėsnin
gą istorijos eigą sužlugo. Ke
turiasdešimtosios Spalio socia
listinės revoliucijos metinė 
yra nepaneigiamas nusimetu
sių išnaudotojų jungą tautų 
nenugalimumo įrodymas, didi 
marksizmo-leninizmo i d ėjų 
pergalė...”

pašalinti pastoviai, o tik 
suspenduoti. Jų tėvai dabar 
turi ateiti mokyklon ir aiš
kintis. Tuo tarpu tie vaikai 
ateina mokyklon, bet ne
gali dalyvauti klasių darbe.

Ketvirtadienį . būrys tų 
baltu rasistiniu mokiniu 
prie mokyklos sudegino 
negro iškamšą. Kareiviai 
juos išvaikė ir tuomi pabai
gė demonstraciją.

Tunisas atšaukė 
savo pasiuntinį 
iš Francūzijos
Paryžius. — Tunisijos 

prezidentas Bourguiba at
šaukė savo ambasadorių iš 
Francūzijos ir įteikė Fran- 
cūzijos - valdžiai griežtą 
protestą. Proteste sakoma, 
kad franeūžų jėgos iš Al
žyro nuolat pereina Tuni- 
sijon ir puola tunisiečių ka
rius bei civilinius gyven
tojus, taipgi, kad francū- 
zų orlaiviai dažnai bom
barduoja Tunisijos teritori
ją.

Yra žinoma, kad Bour
guiba buvo taip užpykęs, 
kad jis planavo visai nu
traukti santykius su Fran- 
cūzija, bet patarėjai jį 
atkalbėjo nuo tokio žygio.

Tunisija tuo tarpu įsakė 
frąncūzų konsului Kefe, 
vakarinėje Tunisijos daly
je, uždaryti savo raštines.

Darbo unijų 
kovos lauke
Chicago.—S tok jardų dar

bininkų unijos (United Pac
kinghouse Workers of A- 
merica) suvažiavime kalbė
jo Montgomery jaunas 
protestantų pastorius Lu
ther King, kuris pasižymė
jo kovoje prieš rasinę dis
kriminaciją. Kingas sakė 
susirinkusiems stokjardų 
darbininkų delegatams, kad 
negrų masės skaito dafbo 
unijas savo sąjungininkė
mis kovoje prieš rasizmą, 
kovoje už savo teises.

Tame suvažiavime uni
jos prezidentas R. Helstein 
sakė, kad unijoms prisi
eis sunkiai kovoti, kad 
paversti automatizaciją 
fabrikuose jiems naudingu 
dalyku. Kaip dabar yra, 
automatizacija atneša ne
darbą, bet galėtų bųti ki
taip — ji galėtų atnešti 
trumpesnę darbo savaitę vi
siems. Jis sakė, kad “mes 
turime paversti mašinas 
mūsų vergėmis, o ne būti 
mašinų vergais”.

Sacramento. — Senato
rius Knowlandas sako, kad 
jis kandidatuos į Kalifor
nijos gubernatorius. ,

Vėliausios žinios
Pasaulio
Paryžius. — Prezidentas 

Coty įgaliavo socialistą 
Guy Mollet sudaryti val
džią. Mollet dar nedavė at
sakymo.

Tokyo. — Japonijon atvy
ko Indijos premjeras Ne
hru.

Paryžius. — Apie 1,200,- 
000 metalistų ir apie 700,- 
000 statybininkų dalyvavo 
vienos dienos protesto strei
ke prieš žemas algas.

Brighton, Anglija. — 
Darbo partijos suvažiavi
mas apie 5 prieš 1 daugu
ma atmetė kairiečių siūlo
mą rezoliuciją už atominių 
sprogdinimų draudimą. Be-

Italija maišosi į vidujinius San 
Marino reikalus, sutraukė armiją 
Prie mažiukes respublikos sienos

San Marino. — Komunis- 
tų-socialistų koalicinė liau
dies valdžia kontroliuoja 
didžiausią dalį šios mažiu
kės respublikos, nors reak
ciniai sukilėliai dar tebelai
ko užėmę kelias gatves. 
Respublikoje ramu, nes 
liaudies valdžia nenaudoja 
ginklų, laukia, iki sukilėliai 
susipras ir padės ginklus.

Bet tuo tarpu Italija, ku
rios teritorija iš visų pu
sių supa San Marino, pra
dėjo intervencinius žygius. 
Italija sutraukė nemažai 
karinių jėgų aplink San 
Marino, įskaitant tankus. 
Jos aiškinimas yra, kad tos

Socialdemokratai nereikalautų 
grąžint fabrikus kapitalistams, 
jeigu valdytų Rytinę Vokietiją
Londonas. — Britanijos 

darbietis R. Crossmanas, 
parlamento narys, sugrįžo 
iš kelionės po Vokietiją. Jis 
lankėsi abiejose Vokietijos 
dalyse — Vakarų ir Rytų. 
Nors Crossmanui nepatin
ka vienos partijos valdžia, 
kuri egzistuoja Rytų Vo
kietijoje, jis gan prielan
kiai atsiliepia apie sociali
nius atsiekimus toje socia
listinėje Vokietijos dalyje. 
Jis sako, kad žemdirbystės 
kooperatyvai, kurie egzis
tuoja vietoje buvusių jun- 
kerinių dvarų, nacionalizuo
ti fabrikai ir kitos liaudies 
įmonės yra didelis atsieki- 
mas.

Crossmanas sako, kad jis 
kalbėjęsis Vakarų Vokieti
joje su daugeliu socialde
mokratų. Tie jam sakė, kad 
jeigu po Vokietijos suvieni
jimo jie, socialdemokra
tai, valdytų visą kraštą, 
jie tikriausiai negrąžintų 
Rytų Vokietijos fabrikų 
kapitalistams arba dvarus 
junkeriams — socialinės re- 

naujienos 
vanas šiuo klausimu nebal
savo su kairiečiais.

Berlynas. — Socialdemo
kratas Willy Brandt išrink
tas Vakarų Berlyno majo
ru.

Jakarta. — Prezidentas 
Sukamo pareiškė Celebe- 
se, kad tikslas yra baigti 
kapitalizmą Indonezijoje, 
steigti socialistinę santvar
ka, u

New Yorkas. — Flu epi
demija New Yorko mies
te jau palietė 200,000 as
menų. Manoma, kad apie 
800,000, tai yra, apie dešim
tadalis gyventojų, ta liga 
persirgs.

karinės jėgos reikalingos, 
kad neleisti Italijos komu
nistams atsiųsti į San Maz- 
rino jaunus ginkluotus vy
rus, kurie galėtų padėti te
nykštei liaudies valdžiai.

Toks yra Italijos valdžios 
oficialus aiškinimas. Bet vi
si gerai žino, kad tikslas 
yra ,kitoks —Italijos krikš
čionių demokratų valdžia 
nori įbauginti San Marino 
gyventojus, taipgi įdrąsinti 
sukilėlius, kurie jau. pa
skelbė savo “valdžią”.

Kaip žinia, Italija jau pa
siskubino pripažinti suki
lėlius kaip valdžią. Juos pri
pažino ir Amerika.

formos pasiliktų.
Adenauerio krikščionys 

demokratai, kaip žinia, lai
kosi visai kitokio nusista
tymo — jie tuos visus so
cialinius atsiekimus panai
kintų, — jeigu, galėtų.

Studentų grupes Varšuvoje kele 
neramumus; policija juos vaike

Varšuva. — Lenkijos ra
dijas praneša, kad polici
ja išvaikė būriui studentų 
ir kitų jaunuolių, kurie su
kėlė neramias demonstraci
jas. Sakoma,’ kad tie stu
dentai protestavo prieš’ 
Žurnalo “Po Prostu” užda
rymą. Tas žurnalas pasižy
mėjo savo griežtu tonu, ku- 
riuomi jis kritikavo val
džią. Vienu metu tas žur
nalas padėjo Gomulkos jė
goms stoti prie vairo, bet 
paskui pradėjo kritikuoti 
ir dabartinę vadovybę, ku
ri to žurnalo redaktorių a- 
kyse nepakankamai ener
gingai naikina senas nege
roves.

Pranešama, kad nenuo-

Beck perduosiąs 
JL Hoffai vadovybę 
dar prieš terminą

Miami Beach. — Penkta
dienio rytą, kuomet pasi
darė beveik pilnai aišku, 
kad James Hoffa taps iš
rinktas Vežikų-tymsterių 
unijos prezidentu, senasis 
prezidentas Dave Beck pa
skelbė, kad jis neis parei
gų iki gruodžio pirmos die
nos, kaip numatyta, o per
duos jas naujam preziden
tui dar šio mėnesio 15 d.

Beck, kuris buvo pri-

J. A, V. kareivis
nušovė Korėjos 
mieste vaikina
Seoulas. — Amerikos ka

reivis R. L. Bailey nušovė 
15 metų jaunuolį Song Žun 
Won. Bailey ėjo sargybos 
pareigas prie prekinio gele
žinkelio. Won ir dar du jau
nuoliai praėjo netoliese. 
Baijey jiems liepė sustoti, 
bet šie, nesupratę jo, ėjo to
liau. Bailey paleido šūvį ir 
sunkiai sužeidė Won, kuris 
po trumpo laiko mirė ligo
ninėje.

Kuomet Kumčono mieste
lio (kur tas atsitiko) gyven
tojai sužinojo, kad jaunuo
lis mirė, jie apsupo namą, 
kur radosi Bailey. Korėjie
čių policija atvyko ir išvai
kė žmones, o Bailey paėmė 
po savo apsauga. Vėliau 
Bailey tapo išvežtas į kitą 
amerikiečių stovyklą.

Valstiečiai apsigynė 
nuo užpuolusių meškų 
Acquila, Italija. — Apie 

tuzinas išalkusių meškų ap
leido gretimus kalnus ir į- 
siveržė į ,šį kaimelį, ieško
damos maisto. Jos buvo 
taip išalkusios, kad nerodė 
jokios baimės, net kuomet 
pasigirdo šūviai. Kol susi
rinko pakankamai vyrų su 
šautuvais, meškos sudorojo 
16 ėriukų. Pagaliau valstie
čiams pasisekė jas nuvaly
ti atgal į kalnus.

ramų išvaikymui policija 
naudojo ašarines dujas. Vė
liau policija pasitraukė ir 
j jos vietą atvyko darbinin
kų milicija, kuri pradėjo 
palaikyti tvarką.

Komunistų atstovai susi
tiko su studentų delegacija. 
Studentams duotas užtikri
nimas, kad jie galės laiky
ti ramų mitingą, jeigu to 
norės, bet nebus toleruoti 
neramumai. Universitetuo
se paskelbta, kad į neramu
mus ir anti-valstybinę veik
lą įsivėlę jaunuoliai bus 
pašalinti iš mokyklų.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito. 

verstas rezignuoti, kadan
gi buvo iškelta, kad jis sa
vinos! unijos fondus ir da
rė kitokias pinigines ma
chinacijas, betgi gaus nuo 
unijos pensiją — $50,000 į 
metus. Jam taipgi bus pa
liktas unijos pirktas dide
lis keliolikos kambarių na
mas. Tik jis pats turės mo
kėti namo taksus, ką anks
čiau už jį irgi darydavo u- 

Įnija.
Suvažiavimas ir jo 1,753 

akredituoti delegatai ėjo 
prie balsavimo už Hoffą 
gerai žinodami, kad tas 
reiškia, jog unija bus iš
mesta iš AFL-CIO eilių. Bet 
buvo aišku, kad dauguma 
delegatų yra Hoffos maši
nos kontroliuojami.

Kaip žinia, AFL-CIO pil
domasis komitetas paskel
bė, kad Tymsterių unija 
randasi po sukčių vadovy
be ir turės tos vadovybės 
atsikratyti. Hoffa priski
riamas prie tų sukčių. Bet 
pats Hoffa sako, kad jis 
kovos už unijos teisę pasi
likti AFL-CIO eilėse, bet la
bai abejotina, ar tas bus 
galima.

De Gaulle Paryžiuje
Paryžius. — Valdžios kri

zė tęsiasi. Prezidentas Coty 
šaukia pas save vieną par
tijos lyderį po kito, veda
mos visokios derybos užku
lisiuose. Kaip paprastai, 
naujos valdžios sudarymas 
Francūzijoje nelengvas da
lykas.

Tuo tarpu nemenką sen
saciją čia sukėlė generolo 
Charles de Gaulle atvyki- v 
mas. Jis paprastai gyvena 
mažame kaimelyje prie 
Loire upės ir sostinėn at
vyksta labai retai. Kuomet 
jis čia pasirodo, tai tam tik
ru tikslu.

Dabar spekuliuojama, ką 
jis turi omenyje. Yra nuo
monių, kad jis tik nori pa
dėti kokiam nors, savo sekė
jui tapti premjeru, gal jo 
partijos lyderiui J. Souste- 
lle. Bet taipgi yra nuomo
nių, kad de Gaulle gal pats 
jau nori tapti premjeru. 
Mat, yra gerai žinoma, kad 
tas generolas turi ambici
jų kokios nors gilios krizės 
metu būti pašauktam prie 
vairo. Jis sako artimiems, 
kad jis “visuomet pasiren
gęs eiti ir vėl vadovauti tė
vynei Prancūzijai. . .”

Budapeštas. — Iš trem
ties grįžęs žymus pabė
gėlis davė spaudos inter
viu, kuris buvo ir televi- 
zuotas. Dalyvavo ir keli 
Vakarų laikraštininkai. 
Szabo sakė, kad jis nusivy
lęs Vakarais ir. nori padėti 
statyti socialistinę Vengri
ją. '
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Registravimasis ir natūralizuoti 
piliečiai New Yorke

ŠIUO METU New Yorko mieste vyksta piliečių re
gistravimasis balsavimui. Tie, kurie norės lapkričio 5 
dieną balsuoti, turi dabar užsiregistruoti, jei dar neužsi
registravo. Kurie neužsiregistruos, tie balsuoti negalės.

Lapkričio 5 d., kaip žinia, bus renkamas miesto ma
joras, miesto taryba ir kiti miesto pareigūnai. Rinkimai 
bus svarbūs. Juose turėtų dalyvauti kiekvienas, turįs 
teisę balsuoti.

Ryšium su registravimusi, gerą sprendimą padarė 
New Yorko valstijos aukščiausio teismo teisėjas Samuel 
H. Hofstadteris.

Iki šiol daugelyje užsiregistravimo vietų registruo
tojai reikalaudavo, kad natūralizuotas pilietis atsineštų 
pilietinius popierius įrodymui, kad jis esąs Amerikos 
pilietis. Visa tai sudaro nemaža natūralizuotiems pilie
čiams nesmagumų. Gal yra ir tokių natūralizuotų pilie
čių, kurie savo popierius pametė, todėl jie neturį ką pa
rodyti ir negalį užsiregistruoti.

Teisėjas Hofstadteris pareiškė: Jei natūralizuotas 
pilietis yra nors kartą balsavęs New Yorko valstijoje, 
tai jam, registruojantis, pilietinių popierių registruoto- 
jams rodyti nereikia. Užtenka, jei jis pasakys, kad yra 
pilietis, kuriais metais natūralizavosi, ir kad jau anks
čiau buvo balsavęs šioje valstijoje.

Tačiau, teisėjas sakė, jei natūralizuotas pilietis 
New Yorko valstijoje nėra niekad balsavęs, tuomet re- 
gistruodamasis jis turi parodyti savo pilietinius popie
rius..

New Yorke yra koks milijonas natūralizuotų pilie
čių. Jų balsas taigi yra svarus. Jei tik jie visi dalyvau
tų balsavimuose, tai būtų kas tokio didelio.

Mes patariame kiekivenam piliečiui — čiagimiam 
ar natūralizuotam — užsiregistruoti, o lapkričio 5 dieną 
balsuoti.

IŠMINTINGA KALBA
MR DULLES būtinai nori, kad Jungtinių Tautų a- 

samblėia svarstytų “Sirijos klausimą”. Jis nori tai daryti 
tam, kad “parodyti pasauliui”, jog socialistinės šalys 
parduoda Sirijai ginklus, kad Sirijoje dabar vyrauja 
kairieji, o “tikri patrijotai” iš Sirijos valdžios yra paša
linti. Dėl viso to kaltę jis nori sumesti prie Tarybų Są
jungos durų.

Aišku, tokia politika yra šaltojo karo politika, ku
rią mūsų Valstybės departmentas trokšta tęsti, užuot nu
traukęs ją.

Prieš tokį sumanymą griežtai išstojo arabiški kraš
tai. Įdomią kalbą tuo klausimu pasakė Saudi Arabijos 
delegatas Ahmad Shukairy. Kalbėdamas praėjusį trečia
dienį, Shukairis be kitko sakė:

“Sirijos klausimas jokiu būdu negali būti asamblė
jos diskusuojamas. Sirijos reikalai turi būti palikti pa
čiai Sirijai svarstyti. . . Kas šiandien yra Sirijos valdžio
je, kas nėra valdžioje yra pačios Sirijos dalykas ir Jung
tinės Valstijos neturi tuo rūpintis. . .

“Mes čia susirinkome ne tam, kad svarstytume įvai
rių šalių vadovus bei vyriausybes. Tas klausimas yra 
grynai naminis valstybių klausimas, nepaliečiamas, nes 
taip sako ir .Jungtinių Tautų čarteris.

“Dėl to, kad- Sirija gauna iš kur ginklų, tai nėra 
mūsų biznis. Kiekviena valstybė turi šventą teisę ir pa
reigą apsiginti ir apsisaugoti. Visos valstybės, kurios yra 
atstovaujamos čia, asamblėjoje, ieškosi ginklų tai šen 
tai ten. Tuo atžvilgiu Sirija nėra nei pirma, neigi pasku
tinė. . .”

Pati Sirija taipgi priešinasi tam, kad jos vidujinius 
reikalus imtųsi “svarstyti” asamblėja. Tos pačios linijos 
laikosi ir Egiptas. Jordanas ir Irakas, kurie eina su “Va
karais”, spėjama, taip pat palaikys Šaudi Arabijos dele
gato poziciją.

SENIAUSIAS SENATORIUS
JAV SENATE seniausias amžiumi senatorius yra 

Theodore Francis Green. Spalio 2 d. jam sukako 90 me
tų amžiaus.

Sakoma, jog niekad JAV istorijoje senatas neturėjo 
tokio amžiaus nario. Sen. Green atrodo dar gan tvirtas 
ir dar žada dirbti ir toliau.

T. F. Green yra kilęs iš Providence, R. L Jis yra de
mokratas, taipgi senatinio užsienio reikalams komiteto 
pirmininkas. Neužilgo sen. Green sakosi vyksiąs į Vaka- 
rų Europą susipažinti su NATO valstybių ginklavimosi 
problemomis.

' ’■ ■ “ • • • - ■— ■ " *
2pusi. Laisvė (Liberty) Šeštadienis, spalio (Oct.) 5, 1957

(Tąsa) 
GYVENTOJAI 

EVAKUOJAMI Iš RYTŲ
1943 metais prasidėjo 

nauja žmonių kankynė. Be
laisviams išmirus, stovykla 
tuščia nebuvo, nes buvo 
evakuojami gyventojai iš 
Rytų. Pirmiausia atvežė 
žmones iš Smolensko apy
linkės. Vėliau pradėjo 
vežti nuo Oršos, Vitebsko ir 
Minsko apylinkių. Vežami 
buvo traukiniais. Stotyje 
iš jų atėmė, ką tik turėjo.

Atvežtieji buvo rūšiuoja
mi. Darbingieji buvo veža
mi į Vokietiją, o seniai ir 
vaikai buvo mažai saugoja
mi. Bet kurie pabaigė 
maistą, tai dauguma badu 
mirdavo, o kiti‘'lįsdavo pro 
tvoras ir vaikščiodavo po 
kaimus ir ubagaudavo, 
nors mažai ką gaudavo, nes 
visi buvo vokiečių aplaižy
ti, ir patys valstiečiai netu
rėjo ko valgyti. Vykstant 
karui, duonos ūkiai veik vi
sai sunaikinti.

Mieste ir apylinkėje kiek
vieną naktį buvo gaudomi 
darbingi žmonės. Vienus 
vežė į Vokietiją darbams, 
kitus ėmė į kariuomenę 
kariauti prieš Tarybų Są
jungą. Turtingesnieji bu
vo paliekami vietoje. Poli
cija ir pagalbinė policija 
persekiojo tarybinius parti
zanus, gaudė vietinius jau
nus žmones ir varinėjo su
laikytuosius. Iš suimtųjų, 
niekas negrįžo. Vieni Vo
kietijoje kur nors galą ga
vo, kiti fronte žuvo, treti 
bijojo savo krašte pasirody
ti ir pabėgo į Vakarus.

VOKIEČIŲ BĖGIMAS
1944 metais pasigirdo 

patrankų šūviai Rytuose. 
Klausėmės radijo, kurį tu
rėjome pasislėpę. Jau ap
suptas Minskas, frontas 
pradėjo artintis prie Vil
niaus. Pas mus teroras, 
žmonių gaudymas biskį ap
rimo. Gyventojai buvo va
rinėjami tik vietoje kasti 
apkasus, dirbti visokius su
stiprinimus. Visi teroristai 
lakstė kaip be galvų. Kro
vėsi 'turtą, kurio buvo pri
siplėšę iš žydų .ir lietuvių; 
mobilizavo valstiečių ark
lius, kurie turėjo būti visą 
laiką pakinkyti. Naktimis 
viso miesto gyventojai tu
rėjo išeiti į miškus ir kai
mus, nes ant Alytaus at
skrisdavo tarybiniai lėktu
vai. Kiekvieną naktį paleis
davo aukštai deginamas ra
ketas, nuo kurių būdavo 
šviesu kaip dieną. Bombar
duodavo aerodromus ir ge
ležinkelio stotį. Per Alytii 
eina kelias į Vakarus, ir 
tuo keliu dieną ir naktį bu
vo gabenama į Vakarus vo
kiečių technika. Vienas vo- 
kietys, prisikabinęs ' kokią 
20 mašinų, važiavo kiek ga
lėdamas į Vokietiją. Vė
liau prasiveržė masės viso
kių geštapimnkų ir polici
ninkų su šeimomis nuo 
Smolensko, Oršos, Vitebsko 
ir Minsko, kurių buvo viso
kią tautybių. Jie buvo ginkluo
ti. Važiavo* arkliais, vežėsi ant 
vežimų kulkosvaidžius, vai
kus ir žmonas, jų buvo pil
ni, keliai Jie važiuodami į 
Vakarus viską pakelėj plė
šė, visokį turtą iš gyvento
jų atimdinėjo. Vienam bu
vo reikalinga karvė, nes tu
rėjo mažus vaikus, tas atė
mė karvę, kabinosi prie ve
žimo ir vedėsi. Kitas, žiū
rėk, paėmė iš žmogaus siu

vamą mašiną ir nešasi į ve
žimą rėkdamas, kad mes 
bolševikams nieko nepalik
sime. Laimė, kad tas tru
ko neilgai—kokias tris die
nas.

Paskui pasigirdo stambūs 
sprogimai, t a i vokiečiai 
pradėjo sprogdinti Alytaus 
rytinę dalį, išsykio anga
rus, paskui kareivines ir 
už Nemuno stambesnius na
mus. Užminavo tiltą ir įsa
kė visiems gyventojoms pa
sitraukti iš miesto. Mes pa
sitraukėme už Alytaus Mik- 
lusenų kaiman, kur išbuvo
me tris savaites. Per tą 
laiką vyko kovos dėl Nemu
no ir Alytaus. Mes didelėj 
žvyrduobėj išsikasėme duo
bę ir apklojome ją medžiais 
ir apkasėme žemėmis, kad 
galėtume pasislėpti nuo 
skeveldrų. Susidėjome vai
kus ir visą mantą, kurią tu
rėjome prie savęs. O kitą 
visą turtą išvežėme į Ne
munaičio kaimą. Sūnus su 
lova ir dviem paršais išva
žiavo į S. kaimą, pas pus
brolį.

Dėl Alytaus ir Nemuno 
vyko labai smarkios kovos. 
Degė miestas, degė apylin
kės kaimai, degė krūvos 
šieno ir dobilų, kurios buvo 
laukuose sukrautos; degė 
laukuose rugiai, kurie buvo 
jau sunokę. Nemunu plau
kė tūkstančiai civilinių ir 
kareivių lavonų. Dienomis 
ir naktimis vyko milžiniški 
sprogimai ir iš visur vertė
si ugnies fontanai.

Kada apdegė javai, kurie 
buvo labai geri, ir trobę- 
siai, tada jau ir mums ne
buvo galiama pasilikti savo 
slėptuvėj, nes nebuvo gali
ma vandens pasisemti, ka
dangi buvo labai atviros 
vietos ir mažiausias sujudi
mas buvo apšaudomas 
smarkiausia ugnimi. •

Iškamuoti dūmų ir smar
vės, nutarėme trauktis į va
karui, pirmai progai pasi
taikius pabėgti. Proga pa
sitaikė. Ryte pradėjus auš
ti ir mūšiui aprimus, mes 
per klonius iššliaužėme pa
tys ir išvilkome vaikus j ne
toli esantį miškelį, kuris ne
buvo taip apšaudomas. At
vykę į naują vietą, radome 
tūkstančius žmonių. Vieni 
sveiki, kiti sužeisti alpsta 
didžiausiuose skausmuose, 
treti jau seniai mirę. Vie
ni su šeimomis, kiti klai
džioja. Vieni ieško savo 
šeimų, kiti jau verkia, alps
ta, kad savo artimus paliko 
prieš kelias dienas negyvus, 
ir rūpinasi, kaip prieiti ir 
apkasti žeme

Sviediniai krito ir į miš
ką, pasiimdami savo aukas. 
Taip pat per mišką bego ir 
daug sužeistų vokiečių ka
reivių, kurie jau nebuvo to
ki žvėriški, kaip anksčiau. 
Iš kiekvieno tekėjo kraujas, 
pilnos akys ašarų. Iš jų 
dvelkė nusiminimas, ir jie 
mums jau neatrodė toki 
baisūs.

Mes tame miškelyje išbu
vome vieną savaitę, bet 
mums atrodė, kad amžių iš
gyvenome—tokiame praga
re. Visi buvo baigę maistą. 
Žmonių buvo tūkstančiai, o 
maisto produktų nebuvo 
kur gauti, nes iš vienos pu
sės miškelio buvo frontas, o 
iš kitos—ežeras, kurį nebu
vo kaip* pereiti. Ir iš viso 
niekur nebuvo galima va
žiuoti. Turėjome bunkery 
sėdėti, nes mažiausias j tide*

sys buvo iš lėktuvų bombar
duojamas ir iš kulkosvai
džių apšaudomas.

Bet vieną dieną anksti 
rytą sviedinių kruša ant 
miškelio aprimo. Bet tuo 
laiku pasigirdo automatų ir 
šautuvų pragariška ugnis. 
Ore atrodė, kad pasidarė 
tamsu. Kulkų pragariškas 
švilpimas, granatų sprogi
nėjimas ir kareivių spie
giantis riksmas “ura!” Tai 
tarybinės armijos ka
riai atakavo vokiečius, ku
rie buvo įsistiprinę ginti 
aukštumas. Iš mūsų krūti
nių išsiveržė džiaugsm’as, 
kad jau atbadavome, at- 
ken tėjome!

Tos pragariškos kovos 
truko iki pirmos valandos 
dienos. I

VOKIEČIAI SUMUŠTI
• Vokiečiai buvo sunaikin

ti, tarybiniai kariai laimė
jo ir susiveržė į vokiečių 
apkasus. Už kelių minučių 
pradėjo tikrinti tą mūsų 
miškelį. Iš sykio mums at
rodė, kad jie buvo labai su
žvėrėję, bet vėliau, kada jie 
patikrino mūsų bunkerius, 
ar nėra pasislėpusių vokie
čių, pasidarė labai draugiš
ki, nuoširdūs. Mes užsirū
kėme po cigaretę, kurių pas 
mus dar buvo, ir draugiš
kai pradėjome kalbėtis ir 
vieni kitus užjausti. Bet 
tai vyko neilgai: gavome 
įsakymą kuo greičiausiai 
bėgti iš to miškelio, nes vo
kiečiai pradėjo iš kitos pu
sės ežero tą miškelį apšau
dyti, ir mes tuoj pradėjome 
bėgti į tarybinių karių už
nugarį.

Griebėme vaikus, palikda
mi savo viską — pagalves, 
puodus ir viską, ką tik tu
rėjome, kad tik išsprukti iš 
to pragaro, nes jau sprogi
mai pradėjo kristi visose 
pusėse. Išėję iš miškelio, 
turėjome pereiti apkasus, 
kur prieš kelias minutes vo
kiečiai gyveno. Radome bai
sų vaizdą, nes reikėjo eiti 
per lavonų lauką, kur vie
ni dar kojomis trukčiojo, 
kitų buvo tik pusė; kur ko
jos, kur galva; kai kurie 
akis išvertę gulėjo, o kai 
kurie atrodė, kad jie ra
miausiai miega; kitiems šil
tas kraujas srovena, o jie 
ramiai guli.

Perėjome apkasus, kur 
pirma mūsų ėjo moteris su 
trimis mažais vaikais. Vie
nas buvo didesnis, tas bėgo 
pirma ir prabėgo, o ta mo
teris užėjo ant minos, kurią 
buvo vokiečiai padėję. Mi
na sprogo, aš griuvau ir tą 
vaikutį oro bangos parmetė 
ant žemės, o tos moters ir 
dviejų vaikų liko tik krau
juoti mėsos gabalai kur-ne- 
kur matyti. Pirma bėgęs 
vaikutis apsidairė ir pra
virko: “Kur mano mamy
tė, kur broliukai? Leiskite 
mane pas juos!” Bet tuo 
laiku atbėgo tarybinis ka
rys ir mums pasakė, kad 
mes eitume vytelėmis Nužy
mėta vieta, nes visur kitur 
yra vokiečių užminuota, „ir 
tuo laikų pribėgo tarybinis 
sanitaras; bet pagalbos su
teikt nebuvo kam, tik paė
mė tą vaikutį, kuris draskė
si ir rėkė: “Leiskite mane 
pas mamytę!,” ir jam iš 
burnos kraujas tekėjo.

Sprogimą užgirdę, at
ėjo pijonieriai, kurie tu
rėjo rankose lazdą, o ant 
ausų užsidėję ausines, ir 
išvedė mus iš minų lauko į

Alytų. Buvo 8 kilometrai 
kelio, bet tokio sunkaus ke
lio ir visą gyvenimą suras
ti sunku, nes reikėjo eiti 
per lavonus. Pakelėje šim
tai vaitojančių sužeistų ci
vilinių gyventojų, ir šimtai 
verkiančių, netekusių vai
kų, tėvų ir motinų.

Vakare jau buvome Aly
tuje, kur buvo pilna tik dū
mų, ugnies, smarvės ir vo
kiečių lavonų. Parėję į sa
vo kambarį, radome jį ne
sugriautą, tik be langų ir 
jame nieko neradome, ką 
palikome, tik buvo pilnas 
kokių tai plunksnų. Baldai 
visi dingę; matyt, kad kar
eiviai kur tai išnešiojo, ar 
gal sukūreno. Apsinakvojo
me savo kambary, bet tik 
sutemus užskrido vokiečių 
lėktuvai ir pradėjo mėtyti 
bombas, sugriovė dar kelis 
namus ir vėl nuskrido.

Antryt gavome iš miesto 
komendanto į s 'a k y m ą iš 
miesto vėl pasišalinti, nes 
mieste dar negalima gyven
ti, kadangi miestą gali 
bet kurią valandą bombar
duoti iš oro; geriausia pa
sišalinti į mišką.

Šiurpus vaizdas buvo ir 
mieste. Visur namai be lan
gų, duiys atidarinėtos, pil
na lavonų, visur tik smar
vė, civilinių žmonių niekur 
nėra.

Išėjome užmiestin pas 
vieną pažįstamą ūkininką, 
kurio namą radome tuščią, 
apdraskytą, be langų, ir

kieme gulėjo užmušti 8 vo
kiečiai, kurie labai smirdė
jo. Tada apėjome visus 
ūkius, kur būtų geriau ap'X 
sistoti, * bet visur buvo tas. 
pats. Tačiau viename ūky-: 
je suradome viename kam
baryje langą ir duris, kur 
galima buvo apsistoti ir 
parūkinome eglių šakomis, 
kad sumažinti smarvę, nes 
ji labai kenkė.

Žmona paieškojo ir prika
sė bulvių, kurios buvo dar 
labai jaunos, bet jau badau
ti neteko.

Už dviejų dienų grįžo ir 
to namo šeimininkas, kuris 
buvo išvažiavęs su ark
liais. Grįžo pėsčias, nes 
jam arklius ir vežimą but 
vo atėmę bėgdami smogi
kai, tačiau jis dar parsine
šė biskį lašinių ir senps < 
duonos, kuria pavaišino 
mane ir vaikus, ir tuo at
šventėme didelę ir laimingą 
šventę, kad susitikome gy
vi ir dar sveiki, ir galvo
jom, kad mažai kam tokia 
laimė, kad visi šeimų na
riai būtų buvę laimingai 
išlikę.

(Bus daugiau)

Paryžius. —Vietinė spau
da sako, kad ims bent ke
lios dienos, iki bus sudary
tas naujas kabinetas. Sek
sis atsistatydinęs kabine
tas kol kas laikinai einj^ 
pareigas. Kalbama apie bu
vusio premjero Plevene 
kandidatūrą į premjerus.

Jonas Kaškaitis

Pentagono žirgaio o
Paklausyk—pasakyki,
Ką girdėjai šį sykį,—

Kokia radijo naujiena
Nuskardeno šiandieną.

Pasakysiu tuojau,
Aš gi tam atėjau ... s

Nelemtoji diena
Negandų kupina . . .

Nieko gero iš viso,—
Ir klausyt man įgriso:

Vis ta pat marmalienė, 
Marma, gargia kas dieną.

Jeigu kaip, dar pikčiau—
Laikrašty išskaičiau:

Tai pikti padarai!
Tie prakeikti garai!

Tie vadai politiniai
Vienval jaudina minią:

Vis baugina, grūmoja—
Vis ta bomba piktoji!

Branduolinė galia
Mūs’ valdonų valia,—

Pentagono žirgai
Žvengia spardos ilgai,—

Piestu stojasi, spardo:
Jiem mažai savo gardo,—

Pasagom žemę drasko,—
Uodega žiba tvaska . . .

Varto baldo akis,
Karpo, kraipo ausis,—

Bliaukia drimba puta,—
Pučia šnervė pikta . . .

Branduolinė galybė
Po Nevados aukštybę—

Fejerverkai suspirga, 
šimtasauliškai mirga!..

Dreba virpa pati
Dėdes žemė plati U. .

Atominiai garai 
pražūties pragarai . . .

Dulkės radioaktyvios—
Amžinai nevalyvos—

Mirti vėžišką lemia, 
Visą nakina žemę .. .

Jom slėptuvių nėra.
Jom landynių nėra,—

Nei šiandien, nei rytoj,
Nei treciojoj kartoj. . .

O žirgai Pentagono,
Išminties “paragonai”: .

—Nebijokit jūs, mulkiai,
Nėr pavojaus tų dulkių.

Nei tų kaulo Vėžių,
Neigti kraujo vėžių . . .

Tiek tų dulkių žalos, 
Kiek šunelis: sulos . ..

i Bet—anot mokslo vyrų,
Kiek tų dulkių pribyra, 

Tai gyvybei pavojus, 
Nebent kelią pastojus,— .

Kad tų bombų visai
ĮNesprogdint ištisai!

Kelia balsą prieš tai 
Visos žemės kraštai!

Susitarti privalo,
Kad sprogdinimų galą 

Kuo greičiau padarytų, 
Bet kurį gražų rytą!

Tai mes tariam išvien, 
Reikalaujam kasdien—

Sustapdyt tyrimus, 
Kad žmogus būt’ ramus!

Kad mizerija Doles,
Tas nekleiva bėdulis, 

Bent nekaišiotų pirštų— 
Fejerverkus pamirštų...

Mes nenorim karų,
Atominių gazų,

Nei Nevados tyrų,— 
Tų tikrų pragarų!..

Kam tų sąmojų, pokštų?
Mes gi sambūvio trokštam, 

Romaus darbo brolijų, 
Kur progresas prigijo...

Tolimieji kraštai
Reikalauja griežtai:

Eikit, jankiai, namo, 
Mum be jūsų ramu . . .

Be karų, be apgaulės— 
Siekiam broliškos saulės,—

Kam tų bazių grobikų, 
Kur kolon’jas apniko?

Mum pati ta gija—
Lygių teisių srija

Ir tautų brolija
Ir laisva žmonija! >

Nelemti plutokratai,
Tie piktieji diksikratai!

Tie kukluks džimkrouis-
Tie pasiutę rasistai [tai!

Kapitalo šaknis
Darbo rankos išknis,— 

Po kovingo viršaus 
Naujas rytas išauš!

Nei karai, nei patrankos,—
Tiktai vien darbo rankos, 

Visos rasės ir tautos,— 
Tatai pergalės srautas!

Dings piktoji galia,—
Stosis darbo valia— ę

Ir tautų brolija t/
Ir laisva žmonija!

Liep.'26, 1957 s<



JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
Darbininkų Sveikata

J. J. Kaskiaucius, M. D.

(Tąsa)
Ilgai dar blaškėsi abi moterys, ilgai 

žegnojosi ir šnabždėjo poterius. Bet jų 
baimė pasirodė visiškai bergždžia: Jo
nas nepapjovė ir neužkapojo jų kirviu 
nei tą, nei kitą naktį. Atitokęs nuo nelai
mės, jis vėl ėmė tvirtinti, kad pasau
lyje “turi būti teisybė” ir kad jo skundas 
išnarplios visus mazgus. Dėl to vėl kiek
vieną sekmadienį šveitė aulus ir skubėjo 
miestelin pasitikrinti. Ir grįždavo vis be 
nieko. Matyt, popieriai laibai ilgai ke
liavo į Kauną, o pačiam Kaune, tur būt, 
ponai buvo labai užimti ir niekaip nepa

jėgė sustatyti atsakymo Jonui. Bet Jo
nas buvo kantrus ir laukė gerų permai
nų. . . *v

O čia jau prasidėjo karštos vasaros 
dienos. Iš ryto, kol miške dar laikėsi 
rasa, karvės ir avys skubriai pešė žolę, 
šlamštė krūmokšnių lapus. Bet vos tik 
saulė pasiekdavo pušų viršūnes ir krės
davo rasą, tuoj debesys sparvų, aklių, byz- 
dėlių ir kitokio amaro užpuldavo bandą. 
Apdujusios nuo gėlimų skausmo ir šili
mos, karvės mušė kojomis žemę, pašė
lusiai pliekė uodega šonus, ieškojo kur 
tankesnių brūzgynų ir nėrė į juos, šnarp- 
šdamos ir muistydamos galvas. Avys 
plakėsi krūvon, lindo į alksnynus, su
bėgdavo ten snukius į ištryptą juodą 

.karvėtakių žemę ir krūpčiojo užpaka
lis nuo kiekvieno naujo gylio, nuskar- 
dendamos įšilusį mišką gailiu bliovimu. 
Ir* štai pačiame įsiutime stalgiausioji 
ir nekantriausioji visoj bandoj dvyloji 
staiga išmesdavo uodegą statpenai į vir
šų ir šnapšdama pasileisdavo miško ke
liuku palaukėn, o iš ten — namo. O pas
kui ją ir visa banda, keldama karštą 
vėją ir debesis dulkių. Kiek nesistengėm 
mudu su Stepuku, šmaukštuodami bota
gais ir rėkdami, sulaikyti gyvulius, vis
kas ėjo niekais. Ką reiškė vienas arba 
du botago kirčiai prieš pragarišką karš
tį miške ir tūkstančius bimbalų virš 
nugaros?! Juokas vienas! Karvės par- 
dumdavo anksčiau, negu mes spėdavo- 
pe išsiplėšt) iš miško palaukėn.

— Ir vėl per anksti parginei, — pasi
tikdavo mane Rozalija 
zės perkeitusiais šonais, 
si mums pieną!

Po pusryčių, kuriuos
giau vėl drauge su visais, ji paimdavo 
du didžiulius kęselius ir liepdavo:

— Parausi žolės kiaulėms!

ROMANAS ...r.
Ir aš iki pietų darbavausi darže, krau

damas į kęselius usnis, žliūges ir balan
das, o kai pritrūdavo piktžolių, tai trau
kiau grėbliu iš kūdros meldus arba tem
piau iš ganyklos arklių mėšlą — vis 
toms pačioms kiaulėms, kurios lyg kokie 
pragarai surydavo viską ir amžinai 
kriuksėjo nepatenkintos. O po pietų, 
karščiui nukritus, vėl išgindavau į miš
ką ir ganydavau ten jau iki pačių sute
mų.

Ir štai vieną sekmadienį grįžo šeimi
ninkai iš bažnyčios. Susėdome pietų. Šei
mininkas vis žvalgėsi į Joną, lyg norė
damas ką sakyti, bet vis susilaikyda- 

Semdamas

kieme. — Kar- 
visai užtrukin-

aš dabar val-

mas. Pagaliau neiškentė, 
barščius, abejingai tarė:

— Šiandien po pamokslo 
pašaukė Adelės užsakus.

šaukštas krūptelėjo Jono rankoje. 
Jis žemiau palenkė galvą' ir srėbė to
liau, nežiūrėdamas į nieką. Prie stalo vi
si nutilo. Buvo girdėti tik sriūbčiojimas 
ir šaukštų tauškėjimas į molinio dubens 
kraštus.

— Su Dubliškių Jakštonioku, — vėl a- 
be j ingai pratarė šeimininkas. — Ati tai
kė Vaitiekus dukteriai, nieko nepasaky
si. Vienos tik žemės ten ar ne pustrečio 
valako. Senis Jakštonis karšti eina, sū
nui perdavė vadeles. Sutiko mus mieste
ly ir į vestuves ėmė kviesti. Alaus, sako, 
padarysiu iš visų keturiolikos pūrų, pa
ūšim mano amželio nuobaigoms!

Kalbėjo šeimininkas ir vis krypo aki
mis į Joną, ir aš mačiau, kaip piktas 
džiaugsmas dega primerktose jo akyse. 
Jis net šaipėsi, bet kartu ir aiškiai neri
mavo, tik bijojo išsiduoti. O Jonas tylėjo, 
sėmė ir sėmė barščius.

1— Taigi ne tik Jakštonis, mus ir Vai
tiekus pakvietė, — atsišaukė šeimininkė.

— Ir Vaitiekus pakvietė, — pritarė 
šeimininkas. — Visiems mes giminės, 
nors ne visiems artimi. O ką gi, ir nuva
žiuosim, ir alaus patrauksim. Mes ga
lim. . .

Tą sekmadienį Jonas, lyg tyčia, nebuvo 
miestelyje, ir aš mačiau, kaip sunkiai 
gula jam ant širdies šeimininkų naujie
nos. Bet jis laikėsi taip, kaip ir turėjo 
laikytis Jonas: baigė valgyt, neskubėda
mas pakilo nuo stalo.

— Traukit alų, tik ūsų nepamerkit, o 
tai, ko gero, nušus, — pasakė šyptelda- 
mas.

kunigas jau

(Daugiau bus)

ATOMINIŲ DULKIŲ 
VEIKIMAS

Kaipgi veikia tos nelabo
sios atominės dulkės, tos 
radioaktyviosios dulkės ? 
Kokiu būdu gadina jos žmo
gaus sveikatą? Ir žmogaus 
—ir bet kokio gyvo daikto 
sveikatą?

Štai kaip yra. Mes tų dul
kių gauname po truputį vi
siškai nejučiomis. Jos nėra 
tokios apčiuopiamos, kaip 
paprastos gatvinės dulkės 
arba laukų dulkės. Radio
aktyviosios dulkės yra 
mikroskopinio dydžio, be
veik neįžiūrimos, o tai ir 
bloga, nes negalima nuo jų 
apsisaugot.

Radioaktyviosios dulkės 
I plinta visur, pereina per 
bet kokias paprastas per
tvaras. Jos pripildo visą 
gamtą. Kad ir jų esti ne
daug, jos niekad neišnyks
ta. Jos veikia, skyla ir sky
la per ištisus dešimtmečius. 
Ir skildamos jos gadina, 
marina gyvulio ar augalo 
ląsteles ir audinius.

Visų pirma tos dulkės ža
lingai atsiliepia į pačias es
mines kiekvienos ląstelės 
(celės, naivėlio) dalelytes
— į paveldėjimo nešėjas 
chromosomas. Tos chromo
somos—pluonyčiai mikros
kopiniai siūleliukai turi va
dinamus genus, lyg ir grū
delius, paveldėjimo grūde
lius.

Paprasto sveiko žmogaus 
genai (paveldėjimo nešė
jai) nustato maždaug jo 
vaikų fizinius ir protinius 
(dvasinius) ypatumus. Da
bar—kai žmogus gauna tam ti
krą radioaktyviųjų dulkių 
kiekį, tai tos jo organizme 
dulkės visų pirma pradeda 
gadinti genus/ tuos pačius 
esmingiausius paveldėjimo 
grūdeliukus.

Nuo tų pragarinių dulkių 
vienas kitas genas pakinta
— mutuo j asi, susiraukšlė j a. 
Ir toks mutuotas genas pa
daro kokių nenomalumų kū
dikiui, kokių išsigimimų,

degeneracijų. Kai esti dau- 
gokai pakitusių - mutuotų 
genų, tai kūdikis gimsta 
negyvas arba koks pabaisa, 
pusprotis, įgimtai, nepatai
somai sužalotas. Jei tėvai 
turi kad ir tik po vieną su
gadintą geną, tai kūdikiui 
tokių vistiek bus kokių trū
kumų, gal net'aip apčiuopia
mų. Ir paskui tokių kūdi
kių jau užaugusių vaikai 
irgi pasmerkti kokiam trū
kumui, sužalojimui.

Kai kuriose

Žinios iš Uniguajaus
Montevidčjuje gripo 

epidemija
Rugsėjo 10 d. vaikai vėl 

pradėjo lankyti Montevideo 
jaus mokyklas. Jos buvo už
darytos virš dvi savaites. Vai
kai sirgo gripu.
mokyklose, 50 studentų kla
sėse, visos pamokos buvo su
spenduotos ir mokyklos užda
rytos.

Pastaruoju laiku Monte vi- 
(iėjaus gydytojai turėjo daug 
darbo. Dauguma gyventojų, 
dideli ir maži, persirgo gripu. 
O kova su gripu buvo nepa- 
sėkminga. Pasirodė, kad tai 
nauja epidemija ir diar nėra 
vaistų. Ką gydytojai galėjo li
goniams patarti tiktai, kad 
būti lovoje, nesikelti ir laukti, 
kol ligos ženklai savaime pra-

Gerai, kad šio gripo pašei 
mės yra geros — 
Mirė tiktai vienas 
sergančių.

Prieš mėn. laiko 
nešta, 
“virus aziatiškas” pasiekė 
Pietų Amerikos 'žemyną. Me
dicinos darbuotojai ėmėsi 
darbo, — kovoti su tuo nema
tomu “priešu”. Pasirodė, kad 
mokslas, nors ir aukštai paki
lęs techniškai, buvo bejėgis 
Su juo kovoti, 
spręsta, kad tą naują 
ša’’ nugalėti, reikalingi nauji 
vaistai, už tai, kad šios epide
mijos “virus’’ pasisekė izoliuo
ti ir reprodukcijoje pasireiškė 
kitokia forma, negu kitų pir
mesnių jų| gripo “virus” žymė-' 
mis.

Panašių epidemijų jau bu
vo pasireiškusių anksčiau pa
saulyje. Pirmosios pastebėtos 
“virus” mokslininkai pavadi
no “A”, antrosios — “B”, tre
čiosios, kurioj i pasireiškė po 
pirmojo pasaulinio karo, 1918 
metais, — “ispanišku”, da
bartinį — “aziatiku” ir kitais 
vardais bei numeriais.

Nors įšių dienų medicinos 
chemijos technika yra aukšto 
lygio, laboratorijos aprūpin
tos moderniškai, bet galin
giausi elektroniški mikrosko
pai dar “neįžiūri”, kad ir šim
tus kartų padidina, gripo epi- 
d e m i j os kaltininką — “vi
rus”. Juomi žmogus apsikre- 
čia trimis ar keturiomis die
nomis anksčiau ir, ku’omet 
ausyse zvimbia, galvą skau-

Hartford, Conn

benigno”. 
iš 10,000

buvo pra- 
kad kaž koks naujas 
aziatiškas

Galutinai nu- 
prie-

UM

CHICAGO, ILL

Nuvežiau visus 
patyriau, 
banknotą ne

įduoti jam

Aplankius John Gray

Sekmadienį prieš vyksiant 
aplankyti John Gray, Cook 
apskr. ligoninėje, sustojau 
Mild os Klube. Besikalbant 
priminiau ten esantiems apie 
John nelaimę. Buvusieji sirdė- 

>jo $6 nuvežti jam būtiniems 
reikalams,
smulkiais, nes 
Ipd perkant už 
gauna grąžos.

Norėjau visus
bet priėmė tik du dol., o ki
tus paliko man, kuriuos per
daviau Jonui Blaškiui. Pasta
rasis iį lanko dažniau. Gray 
buvo labai dėkingas drau
gams už dovanėlę.

Gray užpuolikų prieš du 
mėnesius buvo labai sužalotas, 
žandas jam įlaužtas ir dabar 
po skaudžios o p e ra c i jos 
sveiksta.

Jis randasi Ward 21, lova 
<1. Jis yra išsiilgęs draugų, 
reikia jį atlankyti dažniau.

J. R-ga

Utenos Draugiško 
veikla

Klubo

DĖMESIO! DĖMESIO!
piknl- 

$78.12
lietus daug pakenkė 
kui. Bet klubui likosi 
pelno. Komisijos raportas pri
imtas vienbalsiai, su pagyri
mu.

Pirm, pranešė, kad kitas 
klubo piknikas, rudeninis ar
ba keptą silkių 1 piknikas, 
įvyks 27 d. spalio Liepos so
de. Prašė išrinkti komisiją su
rengimui pikniko. Vienbalsiai 
perrinkta ta pati komisija: 
J. B. Jusevičius, Bernice žem- 
gulis ir Mrs. Sherman.

Prie klubo prisirašė nauja 
narė, — Stella Budrick,3353 
So. Morgan St.

Paskirta $10 dėl šurum-bu- 
rum. Tuomi susirinkimas ir 
baigėsi. Prasidėjo vaišės ir 
draugiški pasikalbėjimai tarp 
napių. Po vaišią visi skirstėsi 
į namus gerame ūpe.

J. B. Jusevičius

NAUJA FIRMA
(Laisniuota per U. S. S. R.)

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO, Inc.
135 W. 14th St Tel. Chelsea 3-2583
(tarp 6th ir 7th Avės.) (arti visų Subways)

New York 11, N. Y.

Priima siuntinius į USSR, Lietuvą, Estiją, Latviją, 
Bialtgudiją ir Į visas kitas respublikas

Sovietų Sąjungibje
Pakai gali būti pristatomi atvežant asmeniškai, prisiunčiant 

paštu, arba kaip patogiau mūsų klientui.
Kituose miestuose gyvenantieji mūsų kostumeriai gali 

būti užtikrinti greitu atidumu ir tuojau atlikimu persiunti
mo. Tik už keleto dienų siuntėjas gauna oficialią kvitą 
iš pašto. Aplaikę jūsų paką mes tuojau pasiunčiamo jums 
smulkmenišką .sąskaitą kaštų.

Visi kaštai Įruokuiojant Muitą Apmokami čia 
Jūsų giminės ir draugai gaus pakus be jokio mokesčio.

Klubo susirinkime
10 d. pirm. John

rugsėjo 
Sherman 

pranešė liūdną žinią, kad mi
rė dvi klubo narės: Emily Ati
drėkus ir Julia Laknickis. Pa
prašė susirinkusius narius at
sistoti pagerbimui mirusiųjų. 

Praėjusio susirinkimo pro
tokolas ir valdybos raportai 
vienbalsiai priimti.

Rugsėjo 18 d. įvykusio 
Rrirzgulienės sode pikniko ko
misijos raportą išdavė J. o. 
Jusevičius. Paaiškėjo, kdd 
kliena buvo ne labai patogi,

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

Laisvės Kaina
I Lietuvą $15 Metams

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

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

Patogumui mūsų klientų mes turime neribotą įvairybę 
prekių: odinių, guminių, žemų ir su aulais batų, piešinių ir 
sieninių laikrodžių, vaikams aprėdalų, skarelių, skepetukių 
ir kitokių daiktų geriausios kokybės už žemas kainas. Rei
kalaukite mūsų kainų sąrašo.

Pradžiuginkite savo gimines 
pasiųsdami dovanų paką Kalėdoms.

Greitas Pasiuntimas ir Pristatvmas Garantuotas.
Mūsų nusistatymas yra: specialus atidumas1 ir 

1 E N E R A L P A R G E L yra gavęs ąuo “INTOURIST’ 
Maskvos oficialų leidimą tiesioginiam daiktų pasiuntimui.

Atdara kasdien 9 A. M. iki 6 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Atsiminkite, kad jūs turite tik keletą likusių savaičių 
pasiuntimui pakų, kad nueitų iki Kalėdų.

3 pusi. Laisve (Liberty) šeštadienis, spalio (Oct.) 5, 1957

da, gerklę degina, tempera
tūra padidėja, jau vėlu, — 
reikia į lovą gulti, kelias die
nas sirgti.

Vienintelė iki šiol surasta 
priemonė su gripais kovoti, 
—čiepai. Bet su nauju gripu, 
kuriam atitinkami čiepai dar 
neišrasti, — žmogus yra bejė
gis. Todėl vienas senas medi
cinos profesorius savo mokj-_ 
niams sakė: — su sloga 
gripu nereikia jaudintis, 
nuo jų žmogų gydysime, 
išgys per septynias dienas, 
negydysime, — jis 
per savaitę.

Gripo epidemijos žala
Gripo epidemija siautė Ko

lumbijoj, Čilėj, Argentinoj, 
Urugvajuj, Brazilijos pietinė
se valstijose. Šiose vietovėse 
padaryta daug nuostolių. Įvai
rių industrijų ir pramonių 
darbininkai bei tarnautojai 
sirgo “aziatišku” gripu savai
tę ir kitą. Jiems padaryti 
nuostoliai labai dideli, neap- 
k ai nuo.j am i.

ir 
Jei 
jis 
Jei

persirgs

As.

Washingtonas. — Saudi 
Arabijos karalius Saudas 
atsiuntė laišką prez. Eisen- 
howeriui, išreiškiantį “šiltą 
Saudi-Arabijos draugišku
mą Amerikai”.

Stockholmas. — Švedijos 
policija apkaltino kara
liaus pusbrolį princą Carl 
Bernadotte, kad jis padėjo 
išvilioti iš senyvos moters . 
$87,000.

ir —Newark, N 3

Bus Suvaidinta Labai Juokinga Dviejų Aktų Operetė

“TEISMO KOMEDIJA”
Abiejose Vietose Suvaidins Brooklyno Aido Choras

Operetės režisierė ir muzikos dirigentė—Mildred Stensler

Hartforde—Salėje 155 Hungerford St.
Sekinad,. Spalio 6 Oct., 2 vai. popiet
Rengėjai kviečia visus Connecticut valstijos lietuvius atsilankyti ir pamatyti 
šią gražią operetę ir išgirsti daugelį sielą jaudinančių gražiausių dainų.

Šeštad., Spalio 12 Oct., 7:30 vai. vakare

Mildred Stensler
Mokytoj a-dirigentė

Elena Brazauskienė
Advokatės rolėje Nellie Ventiene

Skundėjos rolėje

Jonas Grybas
Gynėjo rolėje

Petras Grabauskas
Sargo rolėje

Tadas Kaškiaučius
Teisėjo rolėje



“L. Balso” jubiliejinis vajus Ml

Šį rudenį sukanka 25 me
tai, kai Kanados pažangūs 
lietuviai leidžiame Liaudies 
Balsą. Nuo spalio 15 die
nos iki gruodžio 31 d. skel
biamas jubiliejinis vajus ne 
tik suteikimui būtinai rei
kalingos paramos dėl sa
vaitraščio išlaikymo, bet ir 
atžymėjimui mūsų laikraš
čio 25 metų gyvavimo su
kakties.

Balso 25 metų sukaktį visi 
pasistenkime kuo garbin
giau atlikti savo kaip skai
tytojo ir rėmėjo užduotį 
savaitraščio išlaikymo. 

. K. Kilikevičius

dėl

ir

HELP WANTED—FEMALE

MIRE
Mire Pijus Višniauskas

Savaitraščio esama padė
tis nusakė didelius uždavi
nius dėl šio vajaus. Laike 
šio vajaus Liaudies Balsas 
turi gauti bent 5,000 para
mos ir nors 150 naujų skai
tytojų, taipgi atnaujinti vi
sas esamas prenumeratas. 
Vajaus reikalu dauguma 
skaitytojų ir eilė pažangių 
lietuvių organizacijų gavo
te laiškus, kuriuos prašome 
nepalikti be atsakymo.

Džiugu pranešti, kad jau 
keletas draugų atsiliepė.

* Vieni prisiuntė jubiliejinių 
pasveikinimų, kurie prade
dami skelbti Liaudies Bal
se. Linkėtina, kad kuo dau
giau jų būtų gauta. Kiti 
draugai jau atsiliepia su 
naujomis prenumeratomis, 
pradeda darbuotis atnauji
nimui prenumeratų ir jau 
renka aukas Liaudies Balso 
panamai.

Toronto pažangūs lietu
viai vadovybėje Kanados 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopos, smarkiai ruo
šiasi prie iškilmingo pami
nėjimo Liaudies Balso si
dabrinio jubiliejaus spalio 
12 d. ruošiamame bankete. 
Prie to, vietos vajininkai 
jau grupuojasi lenktyniuoti 
su kitų vietovių va ji n in
kais, už pasekmingesnj va
jaus pravedimą. Yra pra
nešimų ir iš kitų vietovių 
draugų, vpatingai iš tų vie
tų, kur gyvuoja Kanados 
Lietuviu Darbininku Lite
ratūros Draugijos kuopos, 
kad daromi planai kuo gra
žiau atžymėti Liaudies Bal-‘ 
so 25 metų gyvavimo su
kaktį. Bet labai galimas 
daiktas, kad dar yra vieto
vių, kur nepradėtas pasi
ruošimas jubiliejiniam va
jui. Atidėliojimas pasiruo
šimo ar pasidarbavimo gali 
labai skaudžiai atsiliepti 
ant savaitraščio išlaikymo. 
Tad pakartotinai prašome 
draugus ir drauges, kad 
kur tik randasi būrelis LB 
skaitytojų ar pažangių lie
tuvių, tai kaip nors kolek
tyviai atžymėti LB 
ju.

Liaudies Balsas 
metus garbingai
lietuvių išeivijai. Ačiū ge
riems draugams ir drau
gėms vajininkams ir rėmė
jams, jis nors daug sunku
mų pergyveno, bet buvo ne
prileistas prie suklupimo. 
Dabar minint 25 metų su
kaktį Liaudies Balsas atsi
dūręs nepaprastai sunkioje 
padėtyje ir laukia iš visų 
skaitytojų talkos ir para
mos, kad jis galėtų tęsti sa
vo kultūrinį ir visuomeninį 
p a t a r navimą lietuviams 
darbo žmonėms.

• Liaudies Balso vajinin
kams tenka daugiausia pa
siaukoti dėl savaitraščio iš
laikymo. Vajininkai ypa
tingai visuomet didžiai ver
tino skaitytojų talką ir ko
operaciją jų sunkiame va
jaus darbe. Didžioji talka 
vajininkams yr'a tai, kad 
kiekvienas skaitytojas pats 
atsinaujintų savo prenume
ratą, pasirūpintų gauti 
bent po vieną naują ir su- 
lyg išgale paremtų savait
raštį. Jei pirmiau to neda
rėte, tai minint Liaudies

jubilie-

per 25 
tarnavo

Pittsburgh, Pa.
Visko po biskį

Vajininkai prašo Laisvės
Vilnies skaitytojų talkos. -Ger
biami draugai ir draugės! 
Jūs gerai žinote, kad mūsų 
spauda mums suteikia daug 
žinių, naudingų straipsnių ir 
pasiekia mus, nežiūrint, kur 
begyventume. Ji suteikia ži
nių ne tik apie darbininkų 
reikalus, taipgi apie visokias 
pasaulio tautas ir jų gyveni
mą, bet duoda nemaža me
džiagos !r apie mūsų gimtąjį 
kraštą Lietuvą.

Taigi, gerbiami skaitytojai 
jis Pittsburgh© ir apylinkės, 
įmes prašome iš jūs štai ko:

1. Jeigu patys atnaujinate 
savo prenumeratas, tai punk
tus priskaitykite Pittsburgh o 
vajininkams.

2. Jeigu jūsų prenumerata 
baigsis ir 1958 m. pradžioje, 
tai mos visvien norėsime iško- 
lektuoti šiame vajuje.

Bandysime pasiekti jus vi
sus' Prašome, kooperacijos.

Vajininkai J. M. ir J. P.

Kaip jau yra žinoma, LDS 
8-oji apskritis rengia puikią 
vakarienę spalio 20 d., 6 v. v. 
Vieta-' 1024 Beaver Ave., N. 
S. Pittsburgh, Pa., 160 kuo
pos name.

Gerbiami LDS nariai ir na
rės, taipgi visi Pittsburgh© lie
tuviai! Kviečiame 
’.ingai dalyvauti 
laiką praleisti, 
kad visi būsite 
kai atsilankysite,
kiausia vakarienė.

Kviečia LDS 8-os apskrities
Komitetas

jus skait- 
ir linksmai 

Užtikrinam, 
pasitenkinę,

Tai bus pui

(Apie tą A.M. mirtį, laido
tuves ir jo palikimą pralei
džiame. Neverta į tai per 
spaudą kištis. — Red.)

Fabrikanto užmušimas — 
■finansinė problema

Airpro Co. vedėjo E. A. 
Reitmano užmušimas, atrodo, 
susijęs sir tos kompanijos fi
nansine problema. Kompani
jos finansinis stovis — blogas, 
jos vedėjas to stovio nepatai
so ir iš tos vietos nesitraukia. 
Atrodo, kad kas nors nusita
rė jį kitokiu būdu prašalinti 
iš tos vietos.

Areštuoti trys gengsteriukai 
už ginklų turėjimą

Trys Washington 
jaunukai areštuoti, 
pas juos rasta ginklų, 
si gyrė priklausą prie
mats” gengės ir rengėsi kovai 
su

ki eights 
kuomet 
Jie pa- 
“Diplo-

kita tokia pat genge.

JIMMY RIZZUTO’S 
ANCHORS

AWAY SUPPER CLUB
Patarnaujame visoms organi

zacijoms. Namų atmosfera visuo
met, 
mą 
iki I 
tus

Padarykite savo parengi- 
sekmingu. Priimame nuo 10 
300 žmonių. Atdara apskri- 
metus. Kainos žemos.

161-51 Cross Bay Blvd 
Howard Beach, L. I.

Michigan 1-2211.

ASMENIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Daug asmeniškų dalykų yra 
pavesta laidotuvių direktoriui, 
kuomet įvyksta nelaimė šeimoj. 
Už tai šis patarnavimas turi būti 
parinktas su pasitikėjimu, kad 
kiekvienas prašymas būtų pilnai 
išpildytas, su žema kaina. Toki 
patarnavimą ir užtikrinimą gau
site tiktai mūsų įstaigoj — kuri 
yra oru vėdinama.
VOGEL FUNERAL HOME
Frank J. Vogel, sav ir lie. Mgr.-

Anksčiau buvę Maspethe 
67-08 Myrtle Ave., Glendale, L. I. 

GLenmore 6-0076.

Pabaigoje rugsėjo mėnesio 
mirė Pijus Višniauskas, ilga
metis Brook lyno gyventojas. 
Brooklyne neturėjo jokiu gi
minių, tik Pen n sylvan i joje tu
rėjo sesers dukteris. Taigi, jos 
atsiėmė jo kūną i Pennsylva- 
niją ir ten palaidojo.

Pijus Višniauskas buvo pa
žangus žmogus, jau sulaukęs 
74 metų amžiaus. Virš 50 me
tų išgyvenęs Brooklyne, dir
bęs visokius paprastus darbus, 
apie metus laiko jis išnešioda- 
vo Laisvę 
laikraštines
niais keletą metų 
ant skrumnos pensijos $60 i 
mėnesi. Materialiai vargingai 
baigė savo amžių.

Williamsburg© į 
stotis. Paskuti- 

jis gyveno

Rugsėjo 30 d. 
užsimušė Thomas Reich, 
čiulių sūnus, 
Park* N. J., 21 
Kūnas randasi 
šermeninėje. 
Ave., Cliffside,
laidotas pirmadieni, 
(Oct.) 7 d.. 9:30 vai. 
Si. John’s bažnyčios, 
'■•.opii’s ’kapinėse, Hackensack,

Apie influenzos epidemiją 
f lavoj inga nedakainuoti,— 
bet pavojinga ir perdėti...

automobiliu 
Pe- 

Ridgcfield 
metų amžiaus. 
M c Corry Bros. 
780 Anderson 

is pa
sų al i o 
zco, iš

Thomas Reich buvo išvy
kęs su automobiliu į Texas 
valstiją, važiuojant kas tai at
sitiko, kad auto apvirtę 
va; r u oto j as u žsi m ušė.

Šį ketvirtadienį laikraščiai, 
radijo i 
staiga 
Yorke 
taip vadinamos 
epidemija. Jau keli mėnesiai, 
kaip kalbama apie flu pavojų. 
Jau kelios savaitės, kaip ap- 
sirgimai ta liga New Yorke 
vis platėja. Bet šią savaitę, 
kaip matyt, sveikatos parei
gūnai priėjo išvados, kad ap- 
sirgimų jau yra tiek, kad rei
kia paskelbti, jog 
epidemija.

Ilgokai nenorėta 
i Kai kurie daktarai 
laikosi nuomonės, kad skelb
ti epidemiją, kaip skelbti ko
ki nors nepaprastą stovį yra 
negeras dalykas, nes tas su
kelia žmonėse susirūpinimą, o 
susirūpinimas žymiai priside
da prie apsirgimo. Iš kitos pu
sės dauguma daktarų ir svei
katos pareigūnų mano, 
apie epidemijos buvimą 
kia skelbti, nes žmonės 
būti įspėti, kad jie imtųsi 
s isa u go j i m o pri e m o n i ų. 
kokios gali būti tos priemo
nės ?

ir televizijos stoty; 
paskelbė, 
siaučia

kad Now 
influenzos, 

Azijos flu,

egzistuoja

to daryti.
ir dabar

rei- 
turi 
ap- 
Bet

perdidelę baimės atmosferą. 
Pats žodis “epidemija” turi 
gąsdinimo antspalvį. Be to, 
daugelio žmonių galvosenoje 
faktas, kad ši inffluenza va
dinama “Azijos flu”, prisi
deda prie baisumo. Atrodo, 
kad tai kažkokia tolima liga, 

š tolimo Azijos 
pavojinga, miste-

Azijos flu yra vie- 
rū- 
rū-

Namų Darbininkė. Guolis nuo
savam kambaryje, su vonia. Nauji 
namai Westchester. Visi modern'jš-l'f 
ki įtaisymai. Mylinti vaikus. 2 su
augę, 3 vaikai (du studentai). Algą , 
nustatysime tinkamam 
Vieta Harrison. N. Y 
angliškai. Rye 2375.

Po miestą pasidairius
Unijos rengiasi kovoti 
prieš Blue Cross planą 
pakelti mokesčius 2b pr.

Blue Cross, pusiau-koopera- 
t.y vine arganizacija, kuri yra 
kaip ir sveikatos apdraudos 
bendrovė ir už tam tikrus mo
kesčius teikia veltui aptarna
vimą ligoninėse, rengiasi pa
kelti kainas. Planuojama pa
kelti Blue Cross nariams mo
kesčius ant 25 procentų.

Prie Blue Cross prisirašiusių 
žmonių tarpe, kurių New 
Yorke yra šimtai tūkstančių, 
tas sukėlė nemenką pasipikti
nimą. B. C. vaidyba teigia, 
kad dabartiniais mokesčiais 
negali mokėti ligoninėms, ku
rios vis kelia kainas. Bet tas 
abejotina.

Visa eilė unijų New Yorke 
masiniai prirašo savo narius 
prie Blue Cross. Vietomis uni
jos iškovojo iš savininkų, kad 
jie pagal kontraktą mokėtų 
dalį darbininko mokesčių į 
Blue Cross. Dabar, kuomet 
Blue Cross rengiasi kelti mo
kesčius, šapų savininkai teigs, 
kad pagal kontraktus jie mo
kės tik senas normas.

Jau vedami pasitarimai 
tarp įvairių unijų lokalu, ku
rie turi tokius punktus kontr
akte ir svarstoma, kas daryti.

asmeniui. ‘ 
Kalbanti

(191-197)

MERGINOS. 18-25. Be patyrimo. 
Lengvas rinkimo ir prie mašinos 
darbas. Nuolat. Apmokamos atosto
gos , ir šventės. Ligoninės ir gy
vasties apdraudos prižiūrėjimas. 
EAGLE ELECTRIC MFG., INC., 
28-10 Bridge Plaza, So. L. I. City, 
1 blokas nuo Queens Plaza stoties, 
IRT-BMT. (194-196)

i

BUSINESS OPPORTUNITIES

Grosernč. iVaisiy. Bronx, N. Y. 
Gerai įsteigtas biznis, gyvoj apylin
kėj, maži iškaščiai, geras lease, ge
ra jeiga. Persitikrinkite. 2187 Wash-^ 
ington Ave. WE. 3-1644. >

(192-198)

ateinanti 
kontinento, 
riška...

Faktinai
na tarp šimtų influenzos 
šių. Kiekvieną influenzos 
šių sukelia šiek 1 tiek skirtin
gas mikrobas, virusas. Taip 
atsitiko, kad šiuo kartu mik
robai pradėjo plisti iš Filipi
nų ir kitų Pietrytinės Azijos 
šalių ir pasiekė kitus konti
nentus. Kartais mikrobai pra
deda plisti iš Europos arba 
Amerikos ir paskui pasiekia 
Aziją.

Daktarai pažymi, kad in
fluenza New Yorke pasireiškė 
lengvoje formoje. Tai yra, čia 
paplitę mikrobai,kurie Ją su
kelia lengvoje rūšyje — žmo
gus gauna aukštą tempera
tūrą (kartais net 104), bet. ji 
dažniausiai nupuola po dviejų 
dienų.

Kitaip sakant, pavojus nc-

TAILOR SHOP. Fully eouip., nJ 
Tompkinsville, L. 1. Est. 40 years, 
near Victory Blvd. Suitable for 
exp. fur man. Storage lor 200 
coats. Doing $250 to $300 per wk. 
Rent $65 per month. 5 yr. lease 
by landlord. Large room, kitchen 
incl. GI. 7-6617. (191-197)

Delicatessen. Gera apylinkė. Ar
ti 4 katalikiškų bažnyčių, mokyklų 
ir miesto mok. Parkchester Housing 
Project, 75,000 žmonių. Alaus, šal
tų valgių, gerai įsteigta. 5 m. lease, 
renda $100 į mėn. Jeigu $600. 6 dienos 
nuo 7 v. ry. iki 7 v. v. Tinkama po
ra gali gerai įsisteigti. Liga priežas
tis. TA. 9-0567, sekm. TA. 8-0014, 

' (191-197)

Floor Waxing Route. Queens^ ' 
Good opportunity, excellent incof.A 
Gross $600-700 per month, 
chine 
State,
efter 7 P. M. Maine 2-8127.

(192-194)

1 ma- 
included. Owner leaving 
Priced for quick sale. C4<t(

Smarkiausia mokyklose
Epidemija, kaip pasirodo, 

kol kas labiausiai koncentruo
jasi' mokyklose. Apie penkta
dalis mokinių nelanko klasių, 
apie dešimtadalis mokytojų 
irgi serga. Tas nereiškia, kad 
visi nelankantieji mokyklos 
mokiniai serga ir tas dar ne
reiškia, :kad visi sergantieji 
serga azijine flu. Be abejo 
yra mokinių, kurie pasinaudo
ja epidemijos skelbimu ir lie
ka namie — patinginiauti vi
suomet atsiranda jaunuolių. 
Taipgi yra tokių, kurių tėvai 
dabar nenori leisti mokyklon 

• :s — kad jie neužsikrėstų.
Kaslink mokytojų,, tai jie 

gal visi serga. Tas rodytų, 
kad ligos paplitimas tikras 
dalykas.

Ar uždarys mokyklas? Ap- 
švietos taryba sako, kad ne
bent epidemija pasidarytų žy
miai rimtesnė, mokyklos liks 
atdaros. Tiesa, kad mokyklo
se lengviau galima užsikrėsti, 
bet staiga uždarius visas mo
kyklas dar didesnės sunkeny
bės susidarytų, šimtai tūks
tančių mokinių neturėtų ką 
veikti per dienas. Daugelis jų 
eitų į k i no-teatrus, kur susi
kimšimo ir užsikrėtimo pavo
jus būtų didesnis, negu pačio
se mokyklose. Uždaryti ir te
atrus? Apie tai kol kas dar 
nekalbama. Be to, jeigu vai
kai liktų namie, daugelis su
augusių 
res yra 
motinų, 
pu, kai 
Liktų vaikai namie — 
ir jos likti su' jais.

Perdėjimai spaudoje
Beveik visi daktarai sutin

ka, kad spauda ir radijas bei 
TV perdeda, sukelia kaip ir

JT HELP WANTED MALE

Flynn dėkoja
M/

st:

pasirasnisiem 
po peticijom
Elizabeth Gurley Flynn, 

Liaudies teisių partijos kan
didatė iš 24-o. d įstrik to į 
miesto tarybą viešame laiške 
dėkoja visiems, kurie pasira
šė pu peticijomis už jos kan
didatūrą. Kaip"*žima, po ton
peticijomis pasirašė apie ke
turi tūkstančiai žmonių — 
apie tūkstantis daugiau, negu 
reikalingas minimumas.

Flynn padėkos laiški? pa
žymi, kad kaip komunistė ji 
lagina visus, kurie pasirašė 
po peticijomis, taipgi re;
ruotis, kad dalyvauti rinki
muose, nepaisant, uz kokią 
partiją jie nebalsuotų — Re- 
publikonų, Demokratų, Libe, 
ralų, socialistų ir t. t. Kaip 
yra. žinoma, pasirašymas po 
peticija nereiškia, kad 
gus pritaria kandidatui 
tik pagalba kandidatui 
uždėtam į balotą”.

Flynn taipgi dėkoja
pažangiečiams, kurie taip at
sidavusiai darbavosi, kad su
rinkti parašus.

žmo-
— tai 
“būti-

tiems

Pranešimas
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
spalio (Oct.) 9 d., 7:30 vai. vakare. 
Nariai malonėkite susirinkt. Kurie 
dar nepasimokėję, malonėkit pribūt 
ir pasimokėt. Valdyba. (194-196)

Many personal matters are en
trusted to the funeral director, 
when the need arises. Always 
superior service at minimum cost.

PACE FUNERAL HOME
Michael J. Orogino.

911—-2nd Ave., N. Y. C.
Plaza 3-6878*

300 E. 104th St., N. Y. C.
LE. 4-0550.

negalėtų eiti darban, 
dešimtys tūkstančių 

kurios dirba tuo tar- 
jų vaikai mokykloje.

turėtų

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 pristatomi 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 PAKIETUS MAN'HATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 8, N. Y.

ORCHARD 4-1546

Bet reikia saugotis

pavojinga 
spaudos
ir jausti,

perdėti, 
keliamam

kuriamo

SUPERINTENDENT. 107 St., ar
ti Broadway. 20 šeimų namas. Tik
tai patyręs. Gali dirbti kitur. Mo
kantis prie pataisymų. Angliškai 
kalbanti pora. Telefonuokite sek
madieniais ir pirmadieniais. Paliu
dijimai. BO. 8-1348.

(194-196)

Bar & Grill. Franklin Sq., L. L, 
good loc., commercial & family 
trade. 8th Ave. Bus stop in front. 
$700 over wkly. 2 nice apts over* 
store, steam heat. $150 for 2 apts, 
$300 for store. 5 to 10 yr. lease. 
Store 75x20, kitchen incl. WE. 1- 
7486 after 12 P. M. FL. 4-9526

■ after 6 P. M. (192-198)

pro- 
štai

(I au

Taigi, 
pasiduoti 
psichozui 
vaikštome
siaučia labai pavojinga spi le- 
mija. Spauda, žinoma, taip 
perdeda su savo didžiais ar.t- 
galviais, kad kelti savo tira
žą — kuo daugiau tokios at
mosferos sukeliama, tuo dau
giau laikraščių parsiduoda.

Iš kitos pusės, būtų neiš
mintinga, sako daktarai, i 
sai nesisaugo!!. Influenzai pa
siekus miesto epidemijos 
porcijas, daktara ragina 
ką daryti:

1. Bandyti turėti kuo
giau poilsio, gerai valgyti, pa
kankamai miegoti. Kuo geres
niame stovyje žmogaus svei
kata, tuomi jis Jabiau atspa
rus influenzos mikrobams.

2. Vengti, nebent tas būti
na, eiti į vietas, kur susikim- 
šę žmonės — teatrus, bažny
čias ir t. t.

3. Pajaučiant negalavimą, 
tuojau gulti lovon ir kreiptis 
pas savo daktarą. Jis nusta
tys, ar tai flu, jis įsakys, ką 
daryti. Be daktaro be reikalo 
nesikreipti į ligonines.

R.

Plieno darbininkas užmuštas
Edward Goodbred, dirb

damas \prie BMT 1 subvės pa
stato, nukrito apie 60 pėdų ir 
užsimušė.

REDMOND FUNERAL 
HOME, INC.

Many personal matters are en
trusted to the funeral director. 
When the need arises, this serv
ice should be chosen! at minimum 
cost.

Air-conditioned Chapels
476—73rd St., Brooklyn, N. Y.

Shore Road 5-4646.

RAPPAPORT’S 
RESTAURANT

Viskas šviežiai pagaminta. 
Pieniški ir daržoviški valgiai. 
Pigiai kainuoja. Atsiveskite visą 
šeimą, bus banketas už prieina
mą kainą.

93—2nd Avė., N. Y. C.
Tarpe 5th ir 6th Avės.

GR. 7-9338.

THE NASSAU FUR CO.
Padarykite jąi dovaną gražius 
kailinius. ’ Kokybė pati geriausia, 
kainos žemos.

Jūsų Senus Kailinius 
Ištaisome Kaip Naujus

Palyginus mūsų kokybę ir kainas, 
jūs matysite skirtumą.

650 Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. EV. 3-1880.

ŠIAUČIUS. Pataisymai. Patyręs 
prie stalo ir mašinos darbo, 
alga. Nuolat.

SHERMAN SQUARE 
SHOE REPAIR

2041'/2 Broadway, N. Y. C.
EN. 2-8400.

LUNCH WAGON. 1950 G. M. C. 
Gera Pilnai įtaisytas. Gerame stovyje.

Privatus savininkas parduoda su 
nuostoliu. Čia galima padaryti ge- 

• rą pragyvenimą, įdedant keletą va
landų. Geri įrankiai. Ateikite pa(- 

įmatyti. Queens, L. L FL. 8-5468.
(188-194)(194-196)

Jaunas vyras ar pusamžis. Prie Mesinyčia. Bargenas. Pilnai įtal-
daržininkystės. Patyrimas nevisiškai i sV^a- Naujas 18 cub. ft. šaldytuvas.
reikalingas. Specializuojame prie 
rožių ir carnations. Kreipkitės: 
GEORGE PETERS & SON, Graham 
Ave., ir Franklin St., Hempstead, 
tenberry nežada nieko geres- 
L. I. Tel. IV. 1-7666. (191-197)

MECHANIC. Nauji autos. Lube 
Man. Car Polišuotojas. Alga pa
gal patyrimą. Proga pakilimams. 
Įvairių pašalpų. Kalbantis angliš
kai. Mr. JOSEPH BUZZI, RAY
MOND CAR SALES, INC. BAY- 
SIDE 4-1234. (191-197)

AUTO MECHANIC
Must be experienced. Starting 

salary $100 per week. Apply Depot 
Garage at Railroad Station,, Locust 
Valley, L. I., N. Y., or call Glen 
Cove 4-1388.

(193-199)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*ac*mc*

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

****4*M******M>»**M*O

SCHULER’S BAKERY
Specializuoja Vedyboms 
ir Parems Tortais-Cakes 
Skanūs Ice Cream Cakes

Geriausi už Mažiausia 
Užvažiuokite—Telefonuokite 

514 86th St., Brooklyn, N. Y.
Tel. SU. 8-0508

THE BASILE 
ROOFING CO.

Roofing Contractors sirtce 1911. 
Also Slag, Gravel, Asbestos, Flat 
Tile Roofs, Water and Damp 
Proofing. Roof Insulation, etc. 
Low prices. Time payments.

37-16 Ditmars Blvd.
Lt I. City, N. Y.

AS. 8-2692.

Turime parduoti iš priežasties rim
tos ligos. Arti parapijinių mokyk
lų, gera kaimynystė. Parduodame su 
nuostoliu 
14-11 101st Avė.
nomls VI. 6-8008 bile laiku. Vaka
rais nuo 6 iki 9 v. (188-194)

$1200. Arti vieškelio.
Ozone Park. I>ie-

KEPYKLA. Maspeth. 5 dienų 
savaitė. Gerai įsteigtas biznis. Mo
derniški įtaisymai. Gera apylinkė. 
Du apartmentai, žema renda, pri
einamai. Skambinkite: Freeport 8- 
6841. (194-196)

TRUCKS

Ford Truck 1954. Half ton pick 
up. Exc. condition. Unlettered, 
private owner, selling very reason
able. An outstanding buy at $625. 
Will demonstrate to prospective 
buyer. 106-08 Martense Ave., Co
rona, L. I. HA. 6-0138.

(192-196)

AUTOS

BREITFELLER 
MOTORS, INC.

184 nlaudotų autos. Galite pasi
rinkti. Nauji pardavimai ir patar
navimai. Long Islando žinomas 
Pontiac pardavėjas.

191-20 Northern Blvd., Flushing.
IN. 8-0700

(189-195)

INSURANCE

PLANNED INSURANCE
At a Saving 

Call for Free Survey 
Get the best for less.
WETLESF.N AGENCY 

826 Forrest Ave., Staten Island. 
GI. 8-1545.

For Sale

STATEN ISLAND
Robinson Ave. 2 lotai pardavimui, 

Groton St., abu arti Great Kills 
Beach. Staten Island auga. Geras 
irtvestmentas. Privatiška nuosavybė.
HO. 6-0898.

(193-195)

Maspeth, L. I. 1 šeimos prijung
tas namas, 6 kambariai, 3 miegrū- 
miai, 1% vonios. Geros medžiagos 
karpetai. Arti mokyklų. Prie krau
tuvių ir transportacijos. Už prieina^ 
mą kainą. TW. 8-9247. (192-194r
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