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.KRISLAI
Įspūdžiai iš Lietuvos. 
Dėl M. V. laiško.

^.^odėl taip buvo?
ALDLD ir LDS nariams.

Rašo R. Mizara

Montrealietis J. Lesevičius 
jau prisiuntė mums pirmąjį 
pluoštą savo įspūdžiu, įgytų 
Lietuvoje, iš kurios jis nese
niai ^sugrįžo.

Įspūdžiai įdomūs, kiekvie
nas juos atidžiai skaitys. Juos 
pradėsime spausdinti neužil
go.

Mūsų vajininkai prašomi 
pasakyti ir kitiems, kurie 
Laisvės neskaito, kad užsisa
kytų ją, nes turės labai įdo
mių žinių apie savo tėvų kraš- 
't~ apie Lietuvą.

Atsiminkime, kad po to, 
kai A. Bimba lankėsi Lietu
voje (1945 m.), ir grįžęs iš 
ton parašė įspūdžius, ^kitas 
joks iš čia lietuvis nebuvo į 
Lietuvą nuvykęs*. Tik mūsų 
gerieji kaimynai kanadiečiai 
šią vasarą ten praleido mėne
sį ir dabar apie tai J. Lesevi
čius pasiryžo smulkiai papa
sakoti — papasakoti be jokių 
perdėjimų, be jokių gudravo- 
jimų, ką jis ten matė ir gir
dėjo.

(
i Turbūt rytojaus Laisvėje 

jau baigsis M. V. laiškas iš 
Alytaus.

žmonės jį skaito labai ati
džiai, o kai kurie sako: kodėl 
šio laiško neišleisti brošiūra?

Brošiūra mes jo neleisime. 
Todėl raginame skaitytojus 
laišką iš laikraščio išsikirpti ir 
pasilaikyti, duodant kitiems 
žmonėms pasiskaityti, —• 
tiems, kurie ne prenumeruoja 
Laisvės.

M. V. laiškas nušviečia pa
sibaisėtiną Alytaus ir apylin
kės žmonių gyvenimą hitleri- 

vvnės okupacijos ir pokario me
lu.

Man atrodo, kad lietuvis- 
Jwi'eji hitleriniai banditai-tero- 
ristai Dzūkijoje siautėjo la
biau negu kitose Lietuvos da
lyse.

Kodėl ?
Todėl, kad iš Dzūkijos lie

tuviškų hitlerininkųi-teroris- 
tų mažiau tesuspėjo pabėgti 
“į Vakarus” su hitlerinėmis 
armijomis, — mažiau negu iš 
kitų Lietuvos kraštų. Na, pa
silikę jie ir terorizavo, žudė 
nekaltus, ramius gyventojus. 
Jie juk žinojo, kad susikruvv- 
4^o savo rankas žmonių krau
ju tuomet, kai Lietuvą laikė 
Jkupavę vokiečiai. Dėl to ir 

z7 tęsė tą žiaurų “darbą”, kai 
hitlerinės armijos buvo pasi
traukusios. Tęsė tol, kol tary
binės vyrausybės organai juos 

’ išgaudė, kol suėmė.

ALDLD ir LDS nariams: 
Dabar, kai šalies vyriausias 
prokuroras Mr. Brownell pa
skelbė, kad jo ministerija 
klaidą padarė, įrašydama šias 
organizacijas į “subversyvių 
sąrašą”, kad jis tą klaidą ati
taiso, tai kiekvienas ir kiek- 

(4'A’iena turėtumėte smarkiau 
darbu otis * ’organizacijoms 
tvirtinti.

J* Mes žinpme, kad po to, kai

Amerika paleis savo 
satelitą metą gale

Prezidento konferencijoje tik 
apie Sovietų sputniką kalbėta
Washingtonas. — Savai

tinėje prezidento spaudos 
konferencijoje šiuo kartu 
kalbėta tik vienu klausimu: 
apie “sputniką”. Laikrašti
ninkai, kurie paprastai sta
to prezidentui visokiausių 
klausimų, šiuo kartu apie 
nieką kitą ir neklausinėjo. 
Prezidentas atsakydamas 
išreiškė maždaug tokias 
nuomones:

Sovietai mus pralenkė 
dirbtino mėnulio išsiunti
me, nes mes rišome savo 
mokslinę dirbtinų satelitų 
programą su karine tarp- 
kontinentinių raketinių šo
vinių programa;

Pirmasis Amerikos ban
domasis mėnulis satelitas 
bus iššautas gruodžio mė
nesį, tai yra, dar šiais me
tais ' (Anksčiau buvo pra
nešta, kad prirengiamieji 
Amerikos dirbtini žemės 
palydovai yra žymiai ma
žesni už sputniką).

Tarybinis mokslo atsie- 
kimas turi nemenką pro
pagandinę reikšmę, bet kas- 
link karinio saugumo, jis 
mums nesudaro jokio pavo- 

“Speidel Nach Hause”
Oslo. — Čia dabar vieši 

vokiečių generolas Speide- 
lis, NATO aukštas koman- 
dierius. Bet kur tik jis čia 
nepasirodo, jį sutinka buvu
sių rezistencinio judėjimo 
dalyvių grupes. Jie šaukia 
“Speidel Gehe nach Hause,” 
kas reiškia, “Speideli, va
žiuok namo.” Vienoje vie
toje demonstrantai apmėtė 
akmenimis britų karinin
kus, kurie Speidelį lydi. Kai 
kuriuose fabrikuose praves
ti kelių minučių protestų 
streikai prieš Speidelį. Oslo 
tramvajų darbininkai sulai
kė visą susisiekimą dviem 
minutėm reiškiant protestą.

Tokyo. — Indijos premje
ras Nehru apsilankė Hiro
simoje.

Justicijos departmentas įrašė 
ALDLD ir LDS į juodąjį snra- 
šą, buvo gerų narių, kurie tu
rėjo iš organizacijų pasitrauk
ti dėl darbo. Jie žinojo, jog 
kai kurie samdytojai, -pasiė
mę Justicijos departmento są
rašą, radę ALDLD ir LDS ten 
įdėtas, gali juos, kaip tų or
ganizacijų narius, pašalinti iš 
darbo bei tarnybų.

Buvo, žinoma, ir tokių, ku
rie traukėsi iš tų organizacijų, 
taipgi iš atsakomingų jose 
vietų dėl baimės. Jie manė, 
kad dabar jau bus “pabaiga 
svieto”, prie jų gali valdžios 
organai kibti.

Tenka eiti pas tokius žmo
nes ir skatinti juos, kad grįž
tų atgal į organizacijas. Ben
drai: tenka verbuoti narius, 
traukti juos į ALDLD ir LDS 
narių gretas.

jaus.
Prezidentas išreiškė abe

jonę, ar sputnikas tikrai 
sveria 180 svarų, kaip tai 
skelbiama. Jeigu jis iš tikro 
toks sunkus, sako Ike, tai 
Amerikos mokslininkams 
nemenka nuostaba.

Amerika, sakė Eisenhow
eris, yra palankiai .nusista
čiusi link tarybinio siūly
mo, kad dirbtinus satelitus 
kontroliuotų tarptautiniai. 
Bet Amerika stojanti 
prieš tiesioginį Tarybų Są
jungos ir Amerikos susita
rimą, nes Amerika nenori 
ignoruoti savo sąjunginin
kų, tai yra, Britanijos, 
Francūzijos, Kanados ir 1.1.

Eisenhoweris taipgi sąkė, 
kad Amerika sveikina Ta
rybų Sąjungą su jos pasi
sekimu iššaunant dirbtiną 
mėnulį į erdvę.

Tuo tarpu keli Pentago
no aukšti žvalgybos kari
ninkai pareiškė, kad jie 
tiki, jog sputnikas kaip 
nors informuoja Sovietus 
per savo signalus apie “tai
kinius” Amerikos konti
nente.

Plevenas bandė 
lipdyti valdžią, 
bet nesugebėjo
Paryžius. — Rene Pleve

nas po kelių dienų bandy
mo paskelbė, kad jis nega
li sudaryti naujo kabineto. 
Plevenas yra centristas, 
priklauso mažai grupei, ku
ri vadinasi Rezistencijos 
Demokratinė ir Socialisti
nė Sąjunga. Nepaisant to 
skambaus pavadinimo, tai 
smulkiaburžuazinė miesčio
niška grupelė, apimanti pir
klius ir amatininkus.

Plevenas bandė suvesti į 
kabinetą socialistus, radi- 
kal-socialistus ir dešiniuo
sius, bet be pasisekimo.

Socialistai laikėsi labiau 
savarankiškai šiuo metu, 
kadangi dešinieji nerėmė 
socialisto Guy Mollet, ku
ris bandė sudaryti kabine
tą. Jis buvo įgaliotas suda
ryti kabinetą dar prieš Ple
veną.

Dabar, po Mollet ir Pleve
no, kurie anksčiau abu bu
bo premjerai, prezidentas 
Coty įgalios ką kitą suda
ryti kabinetą.

Jis dar viltingas. . .
Taipei. — Ilgokai tylėjęs, 

buvęs Kinijos valdovas 
Čiang Kai-šekas vėl prabi
lo: jis dar vis- neprarado 
vilties, sako jis, kad galės 
kada, nors ateityje nuversti 
komunistinę valdžią Kini
joje.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

Derybos San Marine buvo 
nutrauktos, paskui tapo 
atnajintos, dar vedamos

San Marino. — Derybos 
tarp liaudiškos komunistų 
ir socialistų valdžios ir 
jiems priešingos krikščio
nių demokratų valdžios ta
po nutrauktos ir paskui vėl 
atnaujintos. Jos dar tęsiasi. 
Prieš tai, kaip liaudiškoji 
valdžia paskelbė naujus 
parlamento rinkimus, ko
munistai ir socialistai re
zignavo iš parlamento, to
kiu būdu sudarydami pa
dėtį, kad parlamente ne
būtų kvorumo. Dabar kriš- 
čionys demokratai sako, 
kad senas parlamentas tu
ri galioti, bet be komunis
tų ir socialistų, o naujų rin
kimų jie nenori. Tad, dery
bos tapo nutrauktos.

Trečiadienio vakare atro-

Kad atitaisyti blogą įspūdį, Ik e 
dabar pakvietęs

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pa
kvietė pas save į Baltuo
sius rūmus Ghanos finan
sų ministrą Gbedemah, kad 
valgyti su juomi pusry
čius. Tas padaryta, kad a- 
■titaisyti blogą įspūdį. Mat, 
Ghanos ministras buvo su
stojęs Howard Johnson res
torane pakelyje į Wash- 
ingtoną. Ten buvo atsisaky
ta leisti jam valgyti, ka
dangi jis yra negras. Ne
gelbėjo ir kuomet jis pasi
sakė esąs užsienietis, Gha
nos ministras ir Jungtinių 
Tautų delegacijos narys.

Žinia apie šį incidentą 
greit pasiekė Ghaną ir ki
tus Afrikos bei Azijos 
kraštus, kur spauda pla
čiai apie tai rašė. Valstybės 
departmentas informavo

Darbo imi jų
EDISON, N. J. — Fordo 

kompanijos Mercury sky
riuje čia prasidėjo 1,370 
darbininkų streikas. Strei- 
kieriai sako, kad jie dirba 
prastose sveikatai ir sau
gumui darbo sąlygose. Jau 
kelios savaitės, kaip veda
mos derybos tarp kompani
jos ir unijos, UAW lokalo 
980. Bet dabar pasidarė 
aišku, kad kompanija netu
ri omenyje klausyti teisė
tų unijos reikalivimų ir tik 
delsia. Vienintelis atsaky
mas buvo, sako unijos pa
reigūnai — streikuoti.

Streikuojantieji darbi
ninkai pikietuoja fabriką. 
Derybos dar vedamos. 
Streikui vykstant, kompa
nija darysis sukalbamesnė, 
'sako unijos lokalo vadai.

Seattle, Wash. — Boeing 
orlaivių statybos kompani
ja planuoja atleisti čia iš 
darbo 1,250 darbininkų. Ta 
kompanija čia jau atleido 
iš darbo apie 6,000 žmonių. 
Darbininkai priklauso prie 

dė, sakoma, kad šioje ma
žiukėje respublikoje užvirs 
pilietinis karas. Taipgi ne
buvo abejonės, kad Italija 
būtų pravedusi intervenci
ją krikdemų naudai. Ket
virtadienio rytą tiesiogi
nės derybos tarp liaudiečių 
ir klerikalų atsinaujino.

Deryboms vykstant mies
to centre vyko masinis mi
tingas, kur kalbėjo komu
nistu ir socialistu vadai. 
Krikščionys demokratai 
laiko užėmę respublikos 
kampą. Ten jie viename 
fabrike turi įsteigę savo 
valdžią. Jeigu ne Italijos jė
ga (Italija iš visų pusių su
pa San Marino), tai su ta 
“valdžia” nebūtų buvę rei
kalo vesti derybas.

Ghanos ministrą c
prezidentą, kad ką nors 
reikia daryti, jeigu nenori-. 
me dar labiau žlugdyti mū- j 
sų prestyžą Afrikos ir Azi
jos kraštuose, kuris ir taip 
dabar stovi labai žemai dėl < 
Little Rock įvykių.

Valstybės sekretoriaus 
asistentas Palmeris tuojau 
telefonavo Ghanos minis
trui ir jo atsiprašė, o Bal
tasis namas tuoj atsiuntė 
pakvietimą. Eisenhowerio 
spaudos asistentas Hager
ty pripažino, kad taš’ kvie
timas surištas su inciden
tu restorane. Jis sakė, kad 
būtų netikslu tai slėpti — 
taip, sakė jis, mes norėjo
me parodyti Ghanai ir vi
sai Afrikai, kad Amerikos 
valdžia nepritaria tokiems 
rasistiniams išsišokimams.

kovos lauke
auto-darbninkų unijos. Tos 
pačios unijos 3,000 narių 
bus atleisti iš Republic A- 
viation fabrikų Long Is
lande, prie New Yorko. Ne
darbas aviacijos pramonė
je vis labiau auga.

New Yorlkas. — Jūrinin
kų unija NMU savo suva
žiavime priėmė rezoliuciją, 
kurioje ragina AFL-CIO 
baigti bandymą sudaryti 
naują uostininkų uniją, o 
vietoje to vėl priimti į savo 
eiles ILA, dabartinę uosti- 
ninkų-krovikų uniją.

Chicago. — St. Clair ap- 
krities Pietiniame Illinojuje 
dyiejų kasyklų mainieriai, 
kurie priklauso prie PMA 
(Progressive Miners of A- 
merica), nutarė prisijung
ti prie didžiosios mainie- 
rių unijos (United Mine 
Workers of America). St. 
Clair apskritis vienu metu 
buvo PMA tvirtovė. Dabar 
beveik visos tenykštės ka
syklos priklauso prie UMW.

Sputnikas keliauja 
padidintu greitumu

Jis tęs savo kelionę aplink žemę 
ilgą laiką, sako T.S. mokslininkai

Maskva. — Dirbtinas že
mės palydovas ne tik nelė- 
tėja, bet skrieja aplink že
mę vis padindintu greičiu. 
Tarybiniai mokslininkai 
apskaičiavo, kad jis per 
kiekvieną parą laimi tris 
sekundes. Trečiadienio 6 
valandą vakare (Maskvos 
laiku) satelitas jau buvo 
apkeliavęs žemę 70 kartų, 
padaręs trijų milijonų ki
lometrų (1,750,000 mylių) 
kelionę.

Tarybiniai mokslininkai 
sako, kad iš satelito grei
čio didėjimo galima spėti, 
kad jis laikysis aukštyje il
gą laiką. Kai kurie britų 
ir kanadiečių mokslininkai 
šią savaitę pranašavo, kad 
satelitas baigs savo kelionę 
vienos kitos dienos bėgyje 
ir pasieks žemės atmosfe
rą ir sudegs.

Tuo tarpu pasaulio radi
jo stotys gali aiškiai girdė
ti sputniko signalus. Tie 
signalai dabar skirtingi, ne
gu buvo pradžioje. Pra
džioje jie buvo trumpų 
garsų virtinė, dabar vienas 
ištęstas garsas. Kodėl tas 

Arkanso gubernatorius dabar jau 
puola ir generolą, kuris, anot jo, 
maišos tarp jaunųjų mergaičių’
Little Rock. — Central į tarpu yra beveik visai iš- 

High mokykloje ramu, neg-1 garavęs. Iš apie 2,000 mo
ral mokiniai mokinasi kar- kyklos mokinių tik apie 190 
tu su baltaisiais, negrai jos nelanko. Į tą skaičių įei- 
gauna gerus pažymius, bal- na 69 mokiniai, kuriuos mo-
ti mokiniai vis plačiau 
pradeda su jais draugauti 
ir atrodo, kad rasistinis 
kiršinimas nuėjo veltui.

Tas, kaip matyti, labai 
erzina rasistus ir Arkanso 
gubernatorių. Praeitą sa
vaitę gub. Faubus bandė 
ką nors naujo išprovokuo
ti, paskelbdamas, kad fe
deralinės armijos parašu- 
tistai, kurie eina sargybos 
pareigas mokyklos korido- 
riuose; “vaikštinėja į mer
gaičių prausimosi kamba
rius, kuomet jos eina per
sirengti į gimnastikos dra
bužius”. Valdžia atmetė 
tuos kaltinimus ir pats Ei
senhoweris per savo spau
dos sekretorių pavadino 
Faubusą melagiumi.

Dabar Faubus panašią 
kritiką kelia prieš aukš
tuosius karininkus. Jis sa
ko, kad gen. Sherburne, 
kuris yra 101-sios parašu- 
tistų divizijos komandie- 
rius, ir kiti aukšti karinin
kai, randa reikalo vaikščio
ti po sporto aikštę kaip tik 
tuo metu, “kai trumpomis 
kelnaitėmis aprengtos mok
sleivės užsiima sportu”. 
Faubus net rodė fotografi
jas.

Rasistų boikotas tuo

skirtumas, žino tik tarybi
niai mokslininkai, kurie 
žino, kaip tie signalai su
taisyti ir ką jie reiškia. Su 
laiku jie paskelbs, sako ta
rybinė spaudh, viso pasau
lio mokslininkams viską, 
ką sužinojo.

Tarybinėje spaudoje pir
mu kartu tapo atspausdinta 
sputniko fotografija. Dien
raštyje “Pravdoje” moksli
niame straipsnyje sakoma, 
kad atmosfera retesnė di
deliame aukštyje, negu nu
matyta, ir tai todėl sateli
tas laikysis ilgiau toje auk
štumoje, nes ims ilgiau lai
ko, iki jis pradės lėtėti ir 
žemė pradės jį laipsniškai 
traukti' prie savęs.

Daugelyje pasaulio dalių, 
per kurias sputnikas pra
skrieja, mokslininkai ban
do jį stebėti per teleskopus. 
Bet kadangi tas galima tik 
prieš auštant arba neilgokai 
po saulėlydžio, ir tai dangui 
esant blaiviam, tas dar 
menkai kur pasisekė. *

Vienas tarybinis moksli
ninkas išsireiškė, kad rake
tos galės pasiekti Marsą 
po 10 metų.

kykla pašalino už chuliga
nizmą prieš negrus.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Neil H. 
McElroy tapo prisaikdin
tas gynybos sekretoriumi, 

I tokiu būdu perimdamas 
Charles Wilsono ateities 
pareigas.

Maralinga, Australija. — 
Britai šioje Australijos dy
kumų srityje išsprogdino 
atominę bombą. Bomba 
buvo balionų iškelta apie 
1,000 pėdų aukštin. Lieps
nos pasklydusios keturių 
mylių plotyje.

Varšuva. — Laikraščių 
redaktorių susirinkime kal
bėjo Gomulka. Jis, sakė, 
kad žurnalui “Po Prostu” 
jokiu būdu negali būti duo
tas naujas leidimas pasiro
dyti. Jis sakė, kad tas stu
dentų žurnalas elgėsi neat- 
sakomingai.

Kairas. — Nasseris pa
skelbė, kad Egiptas turėtų 
laikytis labiau neutraliai— 
savo viešuose pareiškimuo
se nelinkti perdaug Rytų 
pusėn. j



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Established April 5, 1911 

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

President CLEMENT BRĖADY; Secr.-Treasurhr, WILLIAM CHAPELS 
 Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES

Laiškas iš Lietuvos

ALYTUJ IR APYLINKĖJ
Rašo ‘M. V—s

Miestai jūros dugne

United States, per year .....  $10.00
United States, per 6 months $600 
Queens Co............. $11.00 per year
Queens Co..........  $6.50 per six mos.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year $15.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

Entexed as second class matter at the Post Office of Jamaica. N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

APIE HOFFĄ IR SENATINĮ KOMITETĄ
SENATIMIS KOMITETAS, tyrinėjantis raketizmą 

darbo unijose, dėjo didžiausias pastangas kovai, prieš 
James Hoffą, tymsterių unijos vice-prezidentą, kad ne
prileistų jo būti tos unijos prezidentu.

Hoffa buvo tyrinėtas, klausinėtas; Hoffos vardas 
buvo plačiausiai garsintas, kaip blogo, netinkamo as
mens, susidėjusio su gengsteriais ir raketieriais asmens. 
Hoffa buvo ir teisman patrauktas; prieš Hoffą pasisakė 
ir AFL-CIO. Visos pastangos buvo dėtos, kad Hoffa ne
būtų išrinktas tymsterių unijos prezidentu.

Bet kas gi pasirodė?
Pasirodė, kad tymsterių unijos suvažiavime, įvyku

siame Miami, Floridoje, Hoffa buvo išrinktas unijos 
prezidentu — išrinktas milžiniška balsų dauguma, be
veik trimis prieš vieną!

Kodėl?
. Tam yra dvi priežastys: (1) Hoffa buvo iš ankšto 

smarkiai suorganizavęs “savo žmones”. Delegatais bu
vo į suvažiavimą išrinkti daugiausiai apmokami unijos 
darbuotojai, visokie pareigūnai. (2) Kongresiniai-senati- 
niai komitetai, jų tyrinėjimai yra labai nusidėvėję; 
žmonės jų jau mažai tepaiso. Jais visuomenės opiniją 
pasukti į kurią pusę jau nėra taip lengva. Tie komite
tai daug kartų buvo išėję toli “į kraštus”, apklausinė
jau t kitus žmones. Dėl to ir tymsteriai nelabai tekrei
pė dėmesį į senatinio komiteto apklausinėjimus tymste
rių unijos viršininkų.

Pirmiau Beckas, o vėliau Hoffa tuo . gerai prieš 
narius pasirodė, kad jie viešai pareiškė, jog nemato rei
kalų žmogų kaltinti už tai, kad jis, apklausinėjamas, 
naudojasi Penktuoju amendmentu, penktuoju Konstitu
cijos papildymu. Šis amendmentas ' yra svarbu išlai
kyti, nežiūrint, kad juo gali pasinaudoti net ir raketie- 
riai bei gengsteriai.

Ar Hoffos išrinkimas tymsterių prezidentu yra ge
ras dalykas ar blogas?

Blogas! Blogas dėl to, kad jis buvo išrinktas prezi
dentu gengsteriškais -metodais, nedemokratiniais būdais. 

Tiesa, sako Hoffa, jis dabar uniją apvalysiąs nuo 
gengsterių ir raketierių viešpatavimo. Mes tačiau abe
jojame, ar taip bus, 'Per daug jau toli nueita, kad jis 
galėtų tai padaryti. Tie, kurie jį išrinko, tie, kurie nau
dojo nedemokratinius metodus patekimui į suvažiavi
mą, nelabai duosis “apvalomi”, net jei Hoffa ir labai to 
norėtų.

Kas dabar bus? Svarbiausia: ar AFL-CIO išmes 
tymsterių uniją iš savo federacijos? Atrodo, kad išmes. 
Atrodo, kad bus daryta didžiulė operacija AFL-CIO 
eilėse.

Jeigu tymsteriai iŠ AFL-CIO bus išmesti, tai kas 
seks? Kokie bus iš to rezultatai?

Rezultatai gali būti labai apverktini. Atrodo, kad 
tymsterių unijoje pasireiškusi Hoffai opozicija gali 
šaukti savo suvažiavimą ir organizuoti naują tymsterių 
uniją, kuri pasiliktų AFL-CIO. Na, o jeigu atsiras toje 
pramonėje dvi unijos, tai kas bus toliau? Gali būti di
delės kovos tarp tų unijų. Hoffa, valdydamas tymsterių 

: unijos šimtus milijonų dolerių, gali stoti į ilgą kovą, 
nepaisydamas nieko. Iš kitos pusės: AFL-CIO vadovai, 

. turėdami šimtus milijonų dolerių, gali bandyti tęsti 
: kovą “iki galo”.

Žodžiu, kas įvyko tymsterių unijos suvažiavime Mi- 
ami mieste, nežada Amerikos darbininkams nieko gero.

*
• — ■ ■ ■

: ŽYGIS DĖL MORTON SOBELL
; DAUGIAU KAIP 5,000 Amerikos piliečių pasirašė 
. po peticija, raginant Aukščiausią Teismą, kad jis per- 
, žiūrėtų mokslininko Mortono Sobello bylą.

Advokatai, Daniel G. Marshall, Edward P. Totten, 
Laurent B. Franz, — visi labai žymūs juristai, — sutai
sė apeliaciją ir pasiryžo stoti prieš teismą, reikalau- 

, jant, kad jis žmonių prašymą išklausytų.
Morton Sobell, kaip žinia, buvo teistas kartu su 

Julium ir Etele Rosenbergais (makartizmo siautėjimo 
metu). Rosenbergai buvo nusmerkti mirti ir nužudyti, 

‘ o Sobell nuteistas 30 metų kalėjimo.
Tarp tų daugiau kaip 5,000 asmenų, pasirašiusių po 

peticija-prašymu, yra ir Dr. C. Urey vardas — atoininio 
mokslininko, padėjusio atomo jėgą pakinkyti. Taipgi 
daug kitų labai žymių amerikiečių randasi pasirašiu
siųjų tarpe.

Morton Sobell jau aštuntuosius metus yra uždary
tas Alcatraz tvirtumoje, žiauraus režimo kalėjime pa
lei San Francisco miestą esančioje salelėje.

Pasirašiusieji po peticija amerikiečiai sako, kad 
Morton Sobell buvo nuteistas neteisingai, esant priešta
raujančiais prieš jį liudijimais. Jis (kaip ir Rosenber
gai) buvo teistas baisiu laikotarpiu, ragangaudizmo lai
kotarpiu, todėl, sako peticija, jo bylą Aukščiausias Teis- 

. mas turėtų peržiūrėti ir savo nuomonę pareikšti.
Žemesnieji teismai atsisakė tai padaryti. Žiūrėsime, 

ką gi pasakys Aukščiausias Teismas.

(Tąsa)

Į kaimyninį Kulabiškių 
kaimą vakare atėjo pas Ka
šėtas teroristas Česnulevi
čius su savo draugais ir pa
reikalavo “samagono.” Ka
šėta davė, ir jie išgėrė dvi 
bonkas. Bet Česnulevičius 
pr’ašė daugiau, “Kašėtienei 
kalbėdamas, kad aš esu jū
sų kaimynas ir tu man gai
liesi samagono. Ta sutiko 
ir išėjo pas kaimyną par
nešti daugiau samagono, pa
likdama vyrą ir du savo sū
nų sėdint už stalo. Parė
jus su bonka pro langą pa
matė, kad visa jos šeima — 
vyras, du sūnūs ir dvi duk
terys — guli kraujuose ne
gyvi. Matyt, banditai buvo 
nuėję už pertvaros į kitą 
kambarį pas dukteris ir 
norėjo jas išprievartauti, o 
tėvas su sūnumis gal bandė 
jas apginti ar bent bandi
tus atkalbėti, tai jie visus ir 
ir sušaudė. Kašėtienė, su
grįžusi namo ir pro langą 
pamačiusi visą šeimą gulin
čią kraujo klane negyvus, 
metė bonką ir pabėgo į 
mišką, kur praleido visą 
naktį, o rytojaus dieną at
bėgo į Alytų pagalbos pra
šyti ir išpasakojo viską, ką 
jų namuose atėjęs kaimy
nas Česnulevičius padarė.

Ant rytojaus nuvykome į 
Kašėtų ūkį. šiurpas sukrė
tė pamačius kraujuose gu
linčius keturis jaunus žmo
nes ir vieną senį, kurie iš 
vakaro buvo tiems teroris
tams užjaučianti ir . juos 
gerbianti.

ŽAGARIU KAIME
Prisimenu, kartą važiavo

me iš Butrimonių vėlai va
kare. Kelias buvo užpusty
tas sniegu, ir mes paklydo
me. Nutarėme užeiti pas 
kurį ūkininką paklausti ke
lio. Privažiavome ūkį ir 
toliau nėra kur mums va
žiuoti, tad nutarėme jin už
eiti. Pabeldėme į langą. Šei
mininkas už lango: “Gerai, 
vyručiai, tuojau, tuojau.” 
Išeina šeimininkas ir išne
ša aštuonis! tūkstan č i u s 
“čirvončių.” Sako, imkite, 
vyrai, jau padariau. Mes 
jam žiūrime į akis. Ar šis 
žmogus pamišęs . . . kam jis 
mums duoda aštuonis tūks
tančius “čirvončių”? Mes 
sakome, durnas tu ar ką! 
Leisk mus i kambarį sušil
ti ir pasakyk, kokia čia vie

pta ir kaip mums rasti kelią 
.į Alytų. Jis susigėdino ir 
pakvietė mus į kambarį. 
Įėjome. Jis pradėjo mums 

įpasakoti savo vargus. Sa
ko, ši vieta yra Žagariu 
kaimas, o mano pavardė — 
Bendaravičius. Aš turiu 
didelę bėdą. Mane kaimynai 
prieš kokius tris mėnesius 
išrinko apylinkės pirminin
ku, kur aš dirbau prieš tris 
savaites. Atėjo miškiniai 
ir man pasiūlė: Kaip nori, 

r pasirink — arba mirti, ar
ba duok aštuonis tūkstan
čius čirvončių, nes jau už
dirbai per tuos this mėne
sius. Aš jiems sakau, vy
rai, aš algos dar jokios ne
gavau, gal ir negausiu. Ma
ne išrinko ir pastatė kaimy
nai. Aš nenorėjau, bet ką gi 
darysi. O jie sako: Viskas! 
pasirinkimą turi ir tuojau 
vykdyk! Aš pradėjau jų 
prašyti: Vyrai, žiūrėkite, 
kokia didelė mano šeima, 
vaikai maži. Tiek daug 
pinigų nepadarysiu. “Tai 
dūšią atiduosi!” atkirto te
roristas, ir tuos žodžius 
tardamas išsitraukė' revol

verį ir smogė man Į galvą. 
Aš nuvirtau. Žmona pama
tė, kad aš kruvinas ir jie 
mane kojomis spardo, pri
šoko ir sako: Vyručiai, pa
likite gyvą, par duosime 
karves, surinksime pinigus 
ir atiduosime. Banditai su
spardė kojomis ir pasakė: 
“Viena savaitė — tai tavo 
laikas!” Aš pasikėliau. Sa
kau, viską padarysiu. B-et 
tuo kartu kitas iš užpaka
lio smogė man į galvą šau
tuvo buože, ir aš kritau be 
sąmonės. Atbudau, kada jų 
kambary jau nebuvo. Tik 
mano žmona ir vaikai labai 
verkė, nes galvojo, kad aš 
neatgysiu. Kada aš atsigai
vinau, pripuolė prie manęs 
vaikučiai ir prašo: Tėveli, 
veskim ryt abidvi karves į 
Alytų ir parduokim ir ati- 
duokim tiems žmonėms pi
nigus, gal jie tavęs daugiau 
nemuš. Tad aš ant rytojaus 
ir nuvedžiau į Alytų kar
ves, pardaviau, daugiau pi
nigų pasiskolinau ir dar sa
vų turėjau, padariau aštuo
nis tūkstančius čirvončių ir 
.laukiu. Atiduosiu, gal gy
vas liksiu.

Praslinkus kelioms savai- 
tems, “vaduotojai” atėjo 
naktį, paėmė iš Bendaravi- 
čiaus tuos pinigus ir jį pa
tį nušovė.

Nuvykome ten su rajono 
pirmininku. Vienas iš vai
kučių mane pažino, pribėgo 
visas murzinas ir apiplyšęs 
ir sako: Mano dėde, aš ta
ve pažįstu. Tu geras. Kai 
buvai vien^ kartą naktį, 
mane mylėjai ir saldainių 
davei. Tie dėdės, kurie tu
ri kepurėse dideles žvaigž
des su arkliu, negeri. Jie 
paėmė iš- mūs karvutę ir 
dabar mes neturime piene
lio. Ir mūsų tėtei padarė 
krūtinėj daug skylių, ir tė
velis guli, nesikelia. Vakar, 
kai tėvelis buvo kruvinas, 
mes pradėjome verkti, tai 
'jis atsikėlė, šiandien irgi 
tiek verkėme ir mes ir ma
mytė, bet jis vistiek guli ir 
nesikelia. Mes ir antklode 
užklojome; manėme, kai su
šils, tai atsikels, ir mamytė 
sakė, kad tada važiuosime į 
Alytų gyventi.

Kaip liūdna matyti to
kius reginius . . .

Vieną sekmadienį Alovės 
valsčiaus Mančiūnų kaime 
susirinko jaunimas pasi
linksminti. Vakare atėjo ir 
teroristai, apstojo duris ir 
liepė visiems išsirengti vi
siškai nuogiems ir šokti. 
Merginos nesutiko. Jie pra
dėjo jas mušti buožėmis ir 
privertė n u s i r engti nuo
goms, taip pat ir vyrams. 
“Laisvintojams” šaudant 
pro langus, nūogi du kartu 
pašoko, ir tada jie išėjo.

MĖTĖ Į PUBLIKĄ 
BOMBAS

Alovėn kartą atvažiavo 
kilnojamasis kinas. Susi
rinko daug jaunimo ir 
vaikų. Teroristai užtaisė 
stiprią bombą, ir kada salė 
buvo pilna žmonių ir rodant 
kiną buvo tamsu, jie metė 
bombą pro langą. Užmušė 
daug žmonių. Vienas daly
vis dar tik prieš kelias sa
vaites mirė Alytuj. (ŠJuo 
žodžius rašau 1957 m. lie
pos 8 d.) Jis kankinosi di
džiausiose kančiose, nes bu
vo gavęs bombos skeveldrų 
į plaučius.

Tai tokios jų “kovos už 
laisvę.”

Vėliau jie tą patį padarė 

Daugų miestely. • Sužinoję, 
kad bus rodomas kinas, ir 
kad salėn prisirinko daug 
jaunimo, jie įmetė bombą ir 
užmušė ir sužeidė nemažai 
jaunimo ir vaikų.

Dabar, kada nuvyksti už- 
miestin arba į mišką,’tuoj 
prisimena tie prakeikti lai
kai, kada veikė banditiz
mas. Tada kiekvienam žmo
gui buvo griežčiausiai už
drausta eiti į mišką. Daž
nai pamiškėse ir pakelėse 
būdavo išlipdyti lapeliai : 
“Neik į mišką! Jei eisi, tai 
namo negrįši!” Ir daug kas 
nuėjusių į mišką grybauti 
ar uogauti negrįžo, ir jų li
kimas nežinomas. Net ei
guliai, kurie mišką saugo
davo, vaikščiodavo tik ap
link mišką, o į mišką eiti 
nedrįso. Ir kurie išdrįsda
vo, tų kai kurie negrįždavo. 
Jeigu eisite stipria grupe, 
tai banditų miške nematy
site; bet jei eisi vienas ar 
dviese, tai tuoj užgirsi šū
vį, ir tu a^ tavo draugas 
jau guli kulkos pervertas. ,

KAIP BANDITAI 
SLAPSTĖSI

Dabar kyla klausimas, 
kaip tos mažos banditų gru
pės, hitlerininkų palikuo
nys, galėjo per keletą me
tų taip terorizuoti Lietuvos 
žmones?

Hitlerininkai prieš savo 
išbėgimą tuos žmogžudžius 
paruošė dideliu partizani
niu patyrimu ir apginkla
vo. Antra, kai jie šaudė žy
dus, daugelį jų gana turtin
gus, tai prisiplėšė daug 
brangenybių. Jie tiek visko 
turėjo, kad neturėjo nė kur 
padėti. Tas ir padėjo jiems 
išsilaikyti.

(Bus daugiau)

Binghamton, N. Y.
Vėl trys lietuviai mirė. 

Rugsėjo 23 d. mirė M. Ven- 
■cęvičienė, Buvo pagyvenusi 
moteris. Nuliūdime paliko 
dukrą Mrs. S. Kales ir šei

mą, du sūnus — Viktorą 
ir jo šeimą, John ir jo šei
mą; brolį John Rubinską ir 
jo šeimą; taipgi daug ar
timų giminių ir draugų. 
Palaidota su bažnyčios a- 
peigomis.

Rugsėjo 30 d. mirė An
tanas Mainionis visai neti
kėtai. žinia sukrėtė ne tik 
jo šeimą, bet ir visus ki
tus, jo gimines, ir draugus. 
Nuliūdime paliko žmoną 
Leonorą ir tris sūnus — 
Stanley ir jo šeimą, Antho
ny ir jo šeimą, Ignce ir jo 
šeimą, brolį Petrą ir jo šei
mą, seselę Oną Viknienę ir 
jos šeimą; Lietuvoje dvi se
seles ir brolį. Palaidotas 
spalio 30 d. laisvai Vestel 
Hills kapinėse su daug pa
lydovų ir buvo daug gražių 
gėlių. J. Vaicekauskas pa
kalbėjo apie velionio veiklą.

Kreditas priklauso ve
lionio žmonai ir šeimai, 
kad palaidojo laisvai, kaip 
jis gyvas būdamas pagei
davo.

Vėliau bus aprašyta apie 
velioni Antaną Mainionį.

Spalio 3 d. mirė T. Mar
tin, dar nesenas žmogus, tik 
48 metų. Nulūdime paliko 
žmoną Helen ir jauiiametį 
sūnų Donaldą, dvi seseles 
ir du brolius, taipgi daug 
artimų giminių. Palaido
tas su bažnytinėmis apei
gomis.

Užuojauta mirusių šei-

Kas nemėgsta klausyti pa
sakų bei legendų apie jūrų 
gelmėse tūnančius miestus? 
Tad paklausykite dar vieno 
pasakojimo.

Nusirito banga, ir jūra 
prarijo narą. Penkiasde
šimt penkių metrų gilumoje 
savo švininiais batais jis 
pasiekė dugną.

Vilkdamas sunkias kojas, 
naras ėjo koralų sodu. Ap
link visa atrodė pasakiška 
ir neįtikėtina, tartum jis 
būtų patekęs į kitą pasau
lį. Vandenyje rangėsi įvai
riaspalvės koralų ataugos, 
lyg kokios fantastiškos pa
baisos norėdamos apglėbti 
ji-

Staiga naras sustojo. Jis 
buvo tiek nustebintas, kad 
savo akim nenorėjo tikėti.

—Ne, ne. . . Man, vaide
nasi, — sumurmėjo jis. — 
Matyt trūksta deguonies. ..

Prieš jį stovėjo rūmai. 
Tarp netvarkingai išsidrai
kiusių koralų ataugų išsis
kyrė pastatų kontūrai, pri
menantys bokštus ne bokš
tus, namus ne namus.

Akių apgaulė?!
Tačiau kuo arčiau naras 

ėjo prie to, kąfjis skaitė a- 
kių apgaule, tuo labiau ryš
kėjo kolonų, namų, sienų 
bei langų siluetai.

Narui atrodė, kad jis ei
na per seną, užmirštą ša
lį. Tai ne akių apgaulė, o 
tikras povandeninis mies
tas. Naras neabejojo, kad 
šio miesto sienas yra pa
statęs žmogus.

Dugnas leidosi vis gilyn. 
Naras suprato, kad šarvai 
gali neišlaikyti padidėjusio 
vandens spaudimo ir jam 
yra pavojinga ilgiau likti 
vandenyje. Bet per didelė 
buvo pagunda. . .

Štai jis sustojo prie di
džiulių pastatų, papuoštų 
poros metrų aukščio bokš
tais, sienoje duris prime
nanti skylė. Jeigu šiame 
pastate būtų buvęs nors 
vienas gyvas žmogus, jis 
būtų išgirdęs pusiau juo
kais pasakytus žodžius:

— Galima įeiti?
Naras žengė pastato vi

dun ir išvydo margais ko
ralų rezginiais išpuoštas 
sienas, koridorius, senoviš
kus skliautus. Visa tai tu
rėjo žydrą, mėlyną ar vio
letinį atspalvį. Tyla.

Užklydėlis svečias ėmė 
apžiūrinėti kambarius, į ku
riuos kelis šimtus metų 
niekas, tur būt, nebuvo įkė
lęs kojos. O ne! Kambariai 
pasirodė apgyventi. Viena
me iš jų buvo įsitaisęs di
džiulis krabas. Naras krūp
telėjo.

Krabų konservai pusry
čiams — puikus dalykas, 

moms ir artimiesiems!

•Ligoniai šiuo tarpu yra:
Mrs. Ann Kireilis buvo 

operuota Wilson Memorial 
ligoninėje. Jos namų ant
rašas: 95 Albert St., John
son City.

L. Šimoliūnas jau sugrį
žo į namus po dviejų ope
racijų. Aplankiau jį. Atro
do gana gerai ir sakosi jau
čiasi gerai.

Serga Eva Palionienė, 
randasi savo namuose.

Serga Anelė Chernienė, 
guli ligoninėje. '

- Serga Evos Chekanaus- 
kienės anūkė Gyna; yra iš
vežta į Wilson Memorial 
ligoninę.

Visiems ligoniams linkiu 
greitai pasveikti!

Josephine
iĮ>r-Mat., y t HMHiln i.iiJii , .< ■ i 

Z pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., spalio (Oct.) 11, 1957 \

bet patekti svečiuosna pas 
krabą, kada jis pats ren-z 
giasi pusryčiauti. . .

Koridoriaus gale naras 
pastebėjo besisukinėjantį ■- 
aštuntkojį, su šiuo gyven
toju irgi geriau nesusiti
kus.

Deguonies atsargos bai
gėsi, ir naras, norėjo jis ar 
nenorėjo, turėjo vėl grįžti 
į viršų.

Kaip tu manai, čia pasa
ka ar nepasaka?

Ne, tai ne pasaka. Ši
taip jūros gelmėse 1936 m. 
buvo aptiktas ir pradėtas 
tirti Port-Rojalo miestą?, 
kurio ištisus šimtmečius, 
beveik niekas jau neminėjo.

Štai gabalėlis įdomios '??' 
tragiškos šio miesto isto
rijos.

Po vėslo nakties išaušo 
šiltas gražus rytas. Pirk
liai atidarinėjo geležines sa
vo krautuvių duris. Tarškė
dami ir cypdami gatvėse 
pasirodė pirmieji vežimai, 
Prieplaukoje nejudėdami 
stovėjo laivai. Jų žurnaluo
se buvo tik tiek pažymėta:

1692 metai, birželio 7 die
na”. }
Laikrodžiai išmušė dešimt 

Giedras ryto dangus staiga 
paraudo, jame pasirodė 
sunkūs, grėsmingi debesį 
kurie beregint uždengė Blu- 
Mauntinso viršūnes. Pasi
girdo duslūs, vis stiprė j an
tys griausmai.

Miestas sudrebėjo. Iro ir 
skilo namai, su trenksmu 
biro nuo jų karnizai ir kiti 
papuošimai. Žmonių šauk

smai greit susimaišė su iš
sigandusių šunų kaukimu. 
Griuvo namų sienos, už- 
tverdamos gatves. Gyvenu
sieji arčiau prieplaukas 
matė, kaip staiga jūroje / 
ėmė kilti vanduo, nutrauk 
damas nuo lynų pririštu 
laivus. Prapliupo lietus, įsi
siautėjo audra. Miesto gat- į 
vėmis, raudamos medžius 
iš šaknų, nusirito vandens 
liūtys. Suliepsnojo romo ir 
cukraus fabrikai.

Žūstantį miestą sukrėtė 
trys, vienas už kitą stip
resni smūgiai. Žemėje at
sivėrė šimtai didžiulių ply
šių, kurie beregint prarijo 
namus ir žmones.

Jūra, užtvindžiusi be
veik visą miestą, daugiau 
jo nebepaleido ir liko čia 
amžinai.

Laivai, atplaukę į Port-( 
Rojala po 1692 metų birže
lio 7 dienos, miesto nebera
do. '

Taip po vieno žemės dre
bėjimo Jamaikoje, praslin
kus dviem šimtam metų 
po Amerikos atradimo, bai
gė savo gyvavimą turtingas 
ir garsus to meto piratų 
miestas Port-Rojalas.

Kas žino, gal tyrinėjant 
vandenynų dugną, moksli
ninkams pasiseks aptikti 
ne vieną įdomų Žemės isto
rijos puslapį.

POŽEMINĖS
GRŪDŲ SAUGYKLOS ;
Argentinoje buvo bandy

ta įrengti požemines grūdų 
saugyklas, norint išsaugoti 
grūdus ilgesniam laikui.

Ten pastatytoje požemi
nėje grūdu saugykloje kvie
čiai ir kukurūzai gerai iš
silaikė net 7 metus.

Iš požeminių saugyklų iš
siurbiamas oras ir ten įlei
džiamas reikiamas kiekis 
angliarūkšties. Tai pražu
do grūdų kenkėjus. Be to, 
tokiose saugyklose palaiko^ 
ma’ pastovi temperatūra ii 
drėgmė. \
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TORONTO, CANADA
ą mūsų delegatai pasakojo

ir Dukterų Draugijos 
kuopos salėje įvyko 
mitingas išklausymui

pirmos 
masinis 
mūsų tautiečių, kurie lankėsi 
Tarybų Lietuvoje. Pasirodė, 
kad susidomėjimas buvo gana 
didelis, n.es salė buvo pilnutė
lė. Atsilankė, kaip seni, taip 
ir nauji ateiviai.

Kalbėjo net šeši: A. Mer
kis, B. Janauskienė, A. Pau
žienė, S. Kuisis, J. Žulys ir P. 
Pajuodis. Pastarasis iš Londo
no. A. Merkis papasakojo 
bendrai apie visą kelionę kur 
jie lankėsi. B. Janauskienė 

^papasakojo apie Tarybų Lie
tuvos mokslo įstaigas ir bend
rai apie mokslo ir meno kles- 

-Jejimą. A. Paužienė daugiau 
iaiko pašventė vaikų priežiū
ros ir auklėjimo klausimais. 
P. Pajuodis palietė kolūkius, 
Jų gyvenimą. S. Kuisis trum
pai papasakojo apie statybą. 
J. Žulys paėmė Vilnių ir ke
letą kitų pastabų padarė.

Atpasakoti viską, ką dele
gatai pasakojo, neįmanoma. 
Bet galima pasakyti, kad jie 
( avė neblogą vaizdą, kaip da- 

gyvena Tarybų 
matosi, kad 
teko daug 

tik atstatant 
miestus ir

bar žmonės 
Lietuvoje. .A 
Tarybu Lietuvai 
'\argo pa.kelti ne 
raro sugriautus
miestelius, bet ir pertvarkant 
ūkį. Nemažai trukdymo buvo

iš nacionalistų, kurių partiza
nai1 labai žiauriai terorizavo 
tuos, kurie pirmieji stojo į 
naują kelią.

Dabar Tarybų Lietuva jau 
pralenkusi moksle, kultūroj, 
industrijoj prieškarinius lai
kus. Daro didelį progresą 

Į ii žemės ūkis, nors čia yra ir 
atsilikimo. Delegatų manymu, 
kelių metų bėgyje bus pada
rytas didelis progresas ir šioj 
srity j.

Lietuvoje mūsų pasiuntiniai 
buvo labai1 draugiškai priimti 
visų ^žmonių, pradedant vals
tiečiais ir darbininkais, ir bai
giant visuomenės ir vyriausy
bės lyderiais. Jie turėjo ne tik 
laisvę matytis su giminėmis, 
bot ir puikų patarnavimą tu
rėjo. Nei vienas nesiskundė, 
kad nebūtų turėję laisvės ma
tyti tai, ką norėjo, ar susitik
ti su giminėmis be svetimų 
žmonių. Vienu žodžiu, visi pa
tenkinti savo vizitu.

Delegatai, atrodo, nebuvo 
gerai susiskirstę apie ką kal
bėti, tad neišėjo taip sklan
džiai. Kita, jie nėra kokie 
prakalbininkai. Bet jie davė 
vidutinišką vaizdą, ką jie ma
tė ir girdėjo.

Visai kitaip buvo su klausy
tojais. Kaip tik buvo pranešta, 
kad galima statyti klausimus, 
visa eilė iš naujų ateivių ėmė 
ne klausimus statyti, o pra
kalbas sakyti. Atrodė, kad jie

atėjo kaip į kokį rinkiminį 
mitingą savo oponentų pliek
ti. Kiti statė tokius klausimus, 
lyg kad mūsų delegatai būtų 
Tarybų Lietuvos vyriausybės 
įgaliotiniai ar jos nariai. Ne
žinau, ar čia buvo tikslus už
simojimas kelti betvarkę, ar 
toks žmonių supratirhas. Ma
tyti buvo ir tokią, kurie bai
siai nervavosi, pyko, kada de
legatai kalbėjo apie teigia
mus reiškinius, ir labai džiū
gavo, kada minėjo ir negeru
mus, dar nenugalėtą žmonių 
atsilikimą ir trūkumus. Tokių 
klausimų statymas ir bandy
mas prakalbas sakyti žymiai 
apsunkino kitiems, kurie no
rėjo pastatyti rimtus klausi
mus ir sužinoti daugiau apie 
savo tėvu krašta.

Buvo, tačiau, ir labai rimtų 
žmonių. Jie pyko ant pirmųjų 
ir viešai smerkė. O inžnierius 
Lelis net atsikreipimą padarė, 
pareikšdamas, kad būtų daug 
naudingiau, jei mes visi ma
žiau politikuotume, o dau
giau žiūrėtume vieni į kitus 
kaip lietuviai į lietuvius. Jo 
Įdėjai, kaip atrodo, buvo ga
na didelis pritarimas. Ištikro, 
laikas būtų tą įsikarščiavimą 
pradėti slopinti.

Bet bendrai, mitingas praė
jo gerai. Susirinkusieji išgirdo 
daug naujienų iš savo tėvų 
krašto iš savo draugų ir drau
gių lūpų. Jie pasakojo apie 
daugeliui žinomas vietas, ži
nomus žmones. Jie pasakojo 
apie pažangą ir atsilikimą.

Mes'dabar turime daug pil
nesnį vaizdą apie mūsų tėvų 
krašto pergyventus vargus ir 
sunkumus, apie\ daromą pir- 
mynžangą. Draugė Paužienė 
ir labai entuziastškai išsireiš
kė. Ji pasakė, kad jei taika 
bus, tai Tarybų 1 Lietuva už 
penkių ar septynių metų pasi
vys Ameriką. Gal ji ir per
daug entuziastiškai išsireiš
kė, bet matyti, kad ji tvirtai 
įsitikinus, kad Tarybų Lietu
va žengia pirmyn dideliais 
tempais.

moj vienu sykiu du kartu ne
teisybę sakė: (1) Būk jis lyg 
slaptais keliais gavęs Tarybų 
Lietuvoj įdainuotą plokštelę. 
O, kaip visiems žinoma, da
bar kas tik nori, 
pasipirkti 
plokštelių 
gos. j (2) 
įdainuota
čių tarme, o ne dzūkų.

Sputnik
šeštadienį ant Broadway 

sutikau pažįstamą dipuką. 
Nieko nelaukęs, jis sako man: 
“Va, maskoliai jau Sputniką 
paleido ir 
virš mūsų 
“pyp-pyp”.

‘‘Prastai, 
dabar bus.
nuo jų nebeišsilaisvins”. Klau
siu, kas yra tas Sputnik?. “Tu 
nežinai? Sputnik reiškia san- 
keleivį — čia jį vadina sateli
tu.” Aist.

tai ir gali 
įvarios muzikos 

iš Tarybų Sąjun- 
Toji plokštelė yra 

mano, t. y. aukštai-

Reporteris

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Trys pilni automobiliai 
buvo nuvykę į Hartfordą 
pamatyti New Yorko Aido 
Choro suvaidintą operetę 
“Teismo Komedija”. Vai
dintojai yra verti pagar
bos, taipgi jų vadovė Mil
dred Stensler. Vaidinimas 
buvo labai gražus.

LLD 32 kp. draugams: 
būkite sekamame susirinki
me, turėsime daug svarbių 
reikalų aptarti. Sužinosite 
vietos dalykus, kuriuos ne 
visi žinote.

BINGHAMTON - JOHNSON CITY, N. Y.

ANTANAS MAINIONIS
Mirė Rugsė.jo-September 30, 1957 i

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS

Draugė Barbara Medley 
jau sveiksta ir bus mūsų 
susirinkimuose.

Draugė Juzė Žolynas bu
vo susirgusi, bet jau sveiks
ta.

dabar va 'lekioja
galvų ir rėkia

brolau, prastai
Ir del to Lietuva

Worcester, Mass.
Baigiasi vasara, baigiasi ir 

vasariškos pramogos, visas 
veikimas persikelia į svetai- 
n es.

Mūsų Aido Choras bus pir
mutinis surengęs šaunų poky
lį lapkričio 3 d., įvyksiantį 
Liet, salėje, 29 Endicott St. 
Pokylis bus ne tik šaunus, ne 
tik žiemos sezono atidarymui, 
o ir svarbiam tikslui. Kas tas 
do tikslas

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Leonorai 
ir 3 sūnums—Stanley ir jo šeimai, Anthony ir jo 
šeimai, Ignui ir jo šeimai, seselei Onai Viknienei ir 
jos šeimai, broliui Petrui ir jo šeimai.

A. ir J. Navalinskai 
V. Kapičiauskienė 
Mrs. Adele Kumpan 
J. ir A. Žemaičiai 
Paul Mikolajunas
J. ir A. Kireiliai 
V. ir A. Kazėnai 
J. ir Ad. Stroliai 
H. Žukienė 
P. Yasilionienė
B. Zmitraitė

P. ir K. Juozapaičiai 
Ig. ir M. Liužinai 
f. ir M. Mikalajūnai 
J. ir M. Kazlauskai 
Ona Wellus 
Iz. ir H. Vėžiai 
J. ir N. Stroliai 
L. ir U. šimoliūnai 
L. Čeponienė 
A. ir N. Yudikaičiai 
H. Pagėgala

PITTSTON, PA.

KLEMENSAS MATULIONIS

(Tąsa)
Ir čia pat, įniršusiai pliumpdama pie

ną, papasakojo ji man apie Petro brolį 
Povilą Dovydonį, kuris išėjęs užktu 
riom netoliese, Likalaukiuose, ant šešių 
dešimtinių ir kuriam labai eina rankon 
gyvenimas. Kasmet priperka žemės; 
^karvių! buvo tiktai viena, o dabar pen- 

v kios ir dar dvi telyčiukės! arklių taip pat 
nuolatos daugėja, ir samdinių kasmet 
daugiau parsiveža į savo kiemą. Anks
čiau vertėsi tik su vienu pusbernėliu, 
pats plūkėsi po laukus nuo aušros iki 
sutemų, o dabar jau berną, mergą, pus
mergę ir piemenį samdo. Tik jau spau
džia prie darbo visus, net šonai braška 
— nepasidžiaugsi ten pakliuvęs! Ir algą 
visada nusuka, o jeigu ir sumoka, tai 
per teismus, per provas. . . Kitas penke
tą metų bylinėjasi su juo dėl kokio gor- 
čiaus sėmenų, o paskui pavargsta ir nu
sispjauna!

— Greit jisai vėl pasodins Petrą, — 
netikėtai užbaigė ji pasakojimą.

— Kur pasodins? Už ką?
— O tu kvailas vaikas! — riktelėjo ji.

— Nežino, kur baKavikus sodina?! Cy- 
> pėn jį pasodins,1 štai kur! Jisai jau 

sėdėjo ten, ir ne vieną kartą, ką tik iš
lindo, sakiau gi tau. O jo brolelis Povi- 

Hėlis gi nedurnas, žino: jeigu Petras 
valdžią nuvers, tai kas liks iš jo kiemo 
ir visų jo karvių? Už tai ir gaudo brolį, 
kur tik prigriebdamas, policijai įdavinė- 
ja, o tas pasėdi, pasėdi — ir vėl savo 
varo. Nors tu jį gyvą sukapok! Buo
žes, sako, kulokus visus — šalin, ir ma
no brolį, parazitą, šalin. Bus, sako, kaip 
Rasiejoj: nei caro, nei ponų, kas dirba, 

į tas ir valdžia, to ir valia!
Ir ii vėl kažko linksmai nusijuokė.
Bet manęs neėmė juokas; Kiek Ona 

bepasakojo, o aš niekaip nesupratau: 
kieno pusę ji palaiko, kas geras ir kas 
blogas? Vienodai keikė ji ir gyrė vi- 
sus? šeimininką, Petrą, Povilą Dovydo- 

/ nį, Lietuvą, Rasieją. Viską!
Prieš guldamas aš atsinešiau iš tvartų 

mėšlavertes šakes ir pasidėjau savo 
galvūgaly. Dėl visa ko. ..

Išlandžiojau aš mišką skersai ir išil- ' 
gai, buvau nuginęs net Daujočių palau- 
kėn — vis. ieškodamas Jono kapo. Bet 
jo niekur nebuvo. Liko neapžiūrėtas tik
tai Valaknų paraistis, kur metų metais 
kerojo nepaliesti brūzgynai, kur tam
siu mūru kilo skarotos eglės. Vieta kur
ti, negera. Senoji Rozalija piktai įspėjo 
mane:

— Ganyk visur, bet pavalkinin nelįsk 
ir karvių neleisk. Sutiksi barsuką — tuoj

3 pusi. Laisvg (Liberty) Penktad., spalio (Oct.) 11, 1957

ROMANAS
Aš buvau girdėjęs, kad žvėrys grie

bia žmones už gerklės, už kūburio, na, 
M4ar už kojos, bet už tarpkojo. . .

"— Kodėl tarpukojį, tetule? — paklau
siau.

— Toks barsuko būdas, — paaiškino 
Rozalija. — Kaip tik sutiks ką, tuoj už 
tarpukojo — ir nebėr žmogaus. Ir ne tik 

• vyrus, visus už tos vietos ima. Tu žiū
rėk !

Ilgai aš stebėjausi senosios gąsdini
mais, o paskui supratau: Jonas guli ne 
kur kitur, kaip tik Valaknų paraistėje. 
Guli vienas, visų užmirštas, tarp bar
sukų ir lapių urvų, klausosi naktimis, 
kaip staugia vilkai ir ūbauja pelėdos, ir 
niekas niekuomet neaplanko jo. . .

Atginė Stepukas, kaip visuomet pa
sty ręs, purvu užgargažėjusiom kojom. 
Jo rudinės skvernai įmirkę, sunkiai nu
karę, botagas nutrūkęs ir pamestas. Pa
daviau jam savąjį, dar Jono vytą, ir 
pasiūliau:

— Paganyk ir mano galvijus, aš gry
bų paieškosiu.

Stepukas tankiai sumirksėjo akimis, 
pasitaisė zuperinio maišo gaubtą ant 
galvos.

— Nieko tu nerasi, lyja.'
— Grybai tik lyjant ir auga. Aš čia 

pat, apibėgsiu ir vėl sugrįšiu, — mela
vau jam į akis. — Paskui mes sukųr- 
sim laužą, kepsim grybus, barstysim 
juos druska.

— Ugnies neįkursi tokioj šlapumoj, — 
patempė jis lūpą. — Ir druskos nė
ra.. . šleikštu grybai be druskos.

Druskos aš visuomet nešiojausi su sa
vimi. Mat, gerai atsiminiau senojo Alau
šo pamokymus, kad, susitikus kiškį, 
reikia užberti jam druskos ant uodegos: 
kiškis tuojau sustos ir lauks, kad paim
tum jį už ausų. Kiškių aš mačiau jau 
nemažai, bet visuomet tiktai iš tolo, o / 
kol išvyniodavau druską iš skudurėlio, 
jie nušuoliuodavo jau kažin kur> rody
dami man savo baltus užpakalius. Taip 
ir liko druska neišeikvota, ir dabar aš 
kyštelėjau 'ią Stepukui panosėn:

— O kas čia?
— Tik nebūk labai ilgai, — nusileido 

jk\
Išsilaužiau storą nosinį kuoką ir nu

nėriau miškan. Užpakaly Stepukas už
traukė savo mėgiamiausią dainą:

Velnias, velnias, ne gegula, 
Kad naktim kukuoja-a-a!

Daugiau dainos žodžių jis nemokėjo. 
Dėl to, kiek palaukęs, traukė iš naujo: 

Velnias, velnias*.-.
Vėl ir vėl. Jis žinojo daug dainų, bet 

vis tik pradžią, tiktai po kelis žodžius. 
Eina mišku ir šaukia:
11 —. ............ * (Bus daugiau) .

Pas mus darbai eina kaip 
ėję, bet dirba mažiau dar
bininkų. Bedarbių daug ir 
niekas nieko nesako. Mat, 
dar vis gauna šiek tiek ne
darbo pašalpos.. Gyvenimas 
neina geryn, bet vis blo
gėjo. Matysime, kaip bus 
toliau.

Aido Choras su šiuo pa
žinomu nori sukelti nors dalį 
lėšų kelionei į Laisvės koncer
tą, Richmond Hill., N. Y. Ai
do Choras apsiėmė dalyvauti 
koncerto programoje.

šiame pokylyje turėsime 
svetį J. Aleksaitį iš Essex, 
Conn., kuris atveš nurekor- 
duotą praėjusio LMS suvažia
vimo koncerto programą. Bus

Jau metai sukanka šiemet, Spalio-October U-tą, kai 
mirė mano mylimas gyvenimo draugas, Klemensas.

Lai būna tau ramu Wyomingo Laisvose kapinėse.

MARIJONA, žmona
KLEMENSAS ir KRANAS, sūnūs

malontr ir svarbu visa tai iš
girsti. O tai proga bus visiems, 
kurie atsilankysite į Aido pa
rengimą.

Prašomo visus įsitėmyti: tai 
bus lapkričio 3, d., 4 vai. po 
pietų.

JSK.

So. Boston, Mass.
Reikale Laisves vajaus

LLD 2-ra kuopa pereitame 
susirinkime rimtai svarstė 
Laisvės vajaus reikalą % ir po 
to nutarė, kad bus teikta 
draugui Juozui Butkui, vy
riausiam vajininkui, pagalba 
su automobilium ir šiaip rink
ti prenumeratas. O J. Žekonis 
su L. Zelsonu apsiėmė aplan
kyti L a i s v ė s skaitytojus 
Brighton, 'Mass.. Gi Cambrid
ge, Mass., liekasi rūpintis G. 
Kvietkui.

Pirmas Pobūvis
Iniciatyva Moterų skyriaus 

ir jų rūpestimi įvyks labai 
gardžių ir įvairių valgių pie
tus sekmadienį, spalio 20 d., 
1-md vai. dieną. Ir jos sako, 
tegu visos mūsų draugės mo
terys tą dieną save pasiliiio- 
suoja iš savo virtuvių (kiči- 
nų), o kartu su vyrais ir ki
tais šeimų nariais atsilanko 
318 Broadway, So Boston. Čia 
nereikės virti ar kepti, net ir 
lėkštelių nei kitų 
“įrankių” plauti, 
paruošta gatava.

O jei bus pelno
rengimo, tai jos jį skiria 
nados draugų laikraščiui Liau
dies Balsui, kuris dabar mini 
25 metų savo sukaktį.

Serga

Draugas Antanas Brazaus
kas buvo ligoninėj apie dvi 
savaites. Ten jam darė opera
ciją ant akies. Dabar gydosi 
namie ir 4uri viltį, kad akys 
atsitaisys.

Ir radijušams vargas

Bostono radijo stotis nebeį
sileidžia svetinikalbių progra
mų ir .dėl to Minkų išsikėlė 
net į Lynną, D. P. 1— į Med
ford ą. Kartu jų programos 
transliuojamos ir per Worces- 
terio stotį. Be abejonės, tas 
sudaro daugiau išlaidų. O 
Lawrenciaus žmones sako, vis 
tiek gerai nesigirdi, kita stotis 
kliudanti, sumaišo.

Melavo du kartu
Aną sekmadienį ponas 

Kneižys savo radijo progra-

prie valgio 
viskas

nu‘o šio

bus

pa-
Ka-

Aidas
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MONTREAL, CANADA
Trumpai apie viską

J. S. Juškevičiui išvažiavo 
į Suvienytas Valstijas pas 
dukterį. Prieš išvažiuojant 
draugės ir draugai suruošė iš
leistuves pas J. Skripką, kur 
susirinko nemažas 
draugų ir draugių 
laimingo gyvenimo

Trafiką sulaikys porai valan
dų. New nlos HELP WANTED MALĖ

būrelis 
palinkėti 

naujoje

63 vengrai apleido Kanadą 
ir išvažiavo į savo tėvynę. Re
porteriams vienas pareiškė, 
kad jis geriau sutiks eiti ko
kius metus į kalėjimą, o pas
kui būti laisvas, negu gyventi 
Kanadoje.

Montreal© miesto valdybos 
pirmininkas Pierre Marais sa
ko, kad Montreal© I subvė ne
praktiška.

Man atrodo, kad jis nema
to tame sau asmeniškos nau
dos.

Kuomet majoras Jean Dra
peau pasakė kalbą, kad šie
met miesto rinkimuose nebū
sią suktybių, kitą dieną kaž 
kas išdaužė jo ofiso langą.

ti. M. Clement, 16 mėnesių 
amžiaus, išpuolė pro langą 
nuo trečio aukšto 
žeidė.

ir nesusi-

Tėvas džaugiasi, kad sūnus 
bus tikras akrobatas.

Pabaigoje rugpjūčio Kvebe
ko provincijoje bedarbių bu
vo 70,256 arba 20,367 dau
giau, negu pernai tuom laiku.

Vien Montreale yra 25,193 
bedarbiai.

Nedirbančių yra daugiau, 
negu statistika rodo.

Pereitą savaitę prarado gy
vybes 7 asmenys Montreale, 
penki auto nelaimėse, vienas 
dirbtuvėj ir policininkas mirė 
nuo bandito kulkos.

18 metų mergina sugauta; o 
dvj pabėgo, kuomet jos ban
dė apiplėšti vieną ofisą.

Premjeras Duplesis perspė
jo gydytojus, kad baigę moks
lą nebėgtų į miestus, o pasi
liktų provincijoj, kur pasireiš
kia trūkumas gydytojų.

Du darbininkai buvo už
mušti, kuomet jie palietė 
aukštos tampos elektros vie
las Thetford mainose.

Vienas policininkas 
užmuštas, 
kuomet jie 
sunkvežimį,
bėgo. Policininkai vedę 
šeimas.

Marija 
tik antra 
jos, buvo 
einant iš
ją sunkvežimis.

Curica, 22 metų, 
diena iš Ju gosią vi- 

užmušta, kuomet jai 
imigracijos užgavo

Montreal© , National Em
ployment Service, kreipiasi į 
samdytojus, kad imtų į darbą 
ir raišus.

Bet kam jiems imti raišus, 
kad sveiki neturi kur dingti.

Molsonas mano pirkti Fo- 
inm. Jei nupirks,,tai garsusis 
Canadien Hokey ir kitos ma- 

pereisžesnės sporto lygos 
Molsono globon.

J. Bumbulis susirgo 
dosi Vktorijos ligoninėje.

Linkiu draugui greitai 
sveikti.

Surinko Moritrealietis

ir gy-

su

Lewiston, Me
lais- 
Jos 

įvairių

buvo 
o kitas sužeistas, 

bandė sugauti 
Kaltininkas pa

ir turi

sako, 
Tary-

Montreal o Gazette 
kad atsitikime karo su 
bu Sąjunga, Montrealas ir To
rontas būtų išbombarduoti, 
kaip ir Halifaksas.

Štai kodėl mūsų, broliai ir 
sesės, priedermė žiūrėti, kad 
nebūtų karo.

Montreal© parkų depart- 
mentas praneša, kad surinkta 
įžangos (daugiausia 
$149,206. Jo žinioje 
kų.

iš vaikų;)
200 par-

J. • NuroeR. Williams ir 
kaltinami pasigrobus 17 metų 
merginą, išsvežus Į Cotes des 
Neiges distriktą ir išprievar
tavus. Jie ginasi, kad jie ne
kalti.

Du vyrukai užsimužė, kuo
met atsimušė jų automobilius 
į autobusą. Sako, pergreitai 
važiavę.

Rugsėjo 25 dieną Lac Noel 
prisnigo. O ten buvo daug žu- 
vautojų. Sugrįžę žuvininkai 
buvo labai pikti ant sniego.

Spalio 18 vidurnaktyje kels 
Jacques Cartier tiltą ryšium 
su jūrų kelio įrengimu. Inži
nieriai kviečia, jei kas nori 
pamatyti, atvykti. Esą vietos 
dėl kelių tūkstančių žmonių.

lankytis pas 
Naujokienę. 
didelis ir
gausiai užderė- 
namo didžiulis

Teko 
vietę E. 
daržas 
daržovių 
jęs. Arti
gružių medis pilnas vai
sių. Sūnus sugrįžo iš žve- 
joklės ir parvežė didelių 
žuvu.

Evos sodyba tūno toliau 
nuo miesto centro — svei
katos atžvilgiu labai pato
gi vieta. Dar ji pasakė: 
Jau daržą apžiūrėjau ir da
bar einu skaityti Laisvę.

Lietuvį Stelmoką nuvežė 
ligoninėn. Bekerio Juozo 
žmona jau sugrįžo iš ligo
ninės ir laimingai sveiksta.

vajus jau prasi- 
gera proga atsi- 

prenumeratą bei 
užsiprenumeruoti

Laisvės 
dėjo, tai 
naujintį 
naujai 
darbininkišką Laisvę.

korespon-,Užpraeitoje 
dencijoje buvo pasakyta 
Milašauskienė 
ną. Turėjo būti: Mikšienė 
dovanojo. Petrov

davė dova-

Paskleidžiama J 0,000 
lapeliu už E. G. Flynn
Pažangiečiai, kurie darbuo

jasi už Elizabeth Gurley 
Flynn išrinkimą į miesto tary- 

paskleidė 
apygar-

bą, š i ą savaitę 
24-oje rinkiminėje 
doje apie 10,000 
Kaip žinia, komunistė Flynn 
kandidatuoja kaip Liaudies 
teisių ’ partijos (People’s 
Rights Party) kandidatė.

Dalis tų lapelių yra ispanų 
kalboje, nes nemenką nuo
šimtį East Side gyventojų da
bar sudaro puertorikiečiai.

Flynn kampanijos bustino
je šios savaitės pradžioje įvy
ko susirinkimas, kur apie 40 
darbuotojų planavo, kaip ves
ti kampaniją. Kaip žinia, su
linkti parašus po peticijomis 
gan gerai pasisekė. Bet dabar 
reakciniai elementai toje apy
linkėje pradėjo bauginti tuos 
žmones, kurie pasirašė. Ten
ka dabar aiškinti žmonėms, 
kad jie turėjo pilną teisę pa
sirašyti, kad niekas negali 
juos už tai persekioti.

Pati Flynn, nors jau ne jau
no amžiaus ir neseniai išėjo 
iš kalėjimo, smarkiai darbuo
jasi1 kampanijoje.

Dodgers beisbolo komanda 
paskelbė, 
rį tikrai 
pastoviai 
mieste.

kad sekantį pavasa- 
apleis New Yorką, 
įsikurs Los Angeles

Harry 
atsimušė 
susikūlė.

Policito automobilis užmušė 
trimetę mergaitę 

Privatinis policisto
Hodges automobilis 
į kelio užtvarą ir
(Sunkiai sužeisti ipol. ’Hodges, 
Mrs. M. Ferrara ir jos dvejų 
metų sūnelis, o trejų metų 
dukrelė Jane vietoj užmušta. 
Automobilį vairavo Mrs. Fer
rara.

Paaukštino teisėją

Negras teisėjas Harold 
Stevens tapo paaukštintas 
iki šiol jis buvo New Yorko 
valstijos aukščiausio teismo 
teisėjas, dabar jis pakeltas 
į to aukščiausio teismo apelia
cinio skyriaus teisėjus. Pakė
limą padarė gubernatorius 
Harriman as.

A

Stevens, nors negras, nėra 
aktyvus negrų organizacijose, 
ii- negirdėti, kad jis aktyviai 
darbuotųsi prieš diskriminaci
ją.

Nuteise Jack Soble

ku ns

Soble

Teisėjas Richard II. Lcvet 
nuteisė sėptyneriems metams 
kalėjimo Jack Soble, 
kaltinamas šnipinėjime Tary
bų Sąjungos naudai,
prisipažinęs buvęs'šnipu ir iš- 

I reiškęs savo apgailestavimą. 
| Teisėjas jam sakė, kad todėl 
jam duodama švelnesnė baus
mė. Soble, kaip žinia, yra at
eivis iš Lietuvos, Vilkaviškio.

Neverta būti kvailiu

į kapito-
Pakėlimo 

pasakė 
komisijonierius Ken-

tai 
jūsų 
“al a

Mergaite iškrito pro 
langa ir užsimušė •J *

7 metų Joan Tobin iškrito 
pro savo apartment© langą ir 
užsimirš ė. I

Apie 20 policijos pareigū
nų tapo pakelti į aukštesnius 
laipsnius — seržantai į leite- 
nantuš, leitenantai 
rus ir taip toliau, 
ceremonijose kalbą 
policijos 
n ėdy.

Kennedy tarp kitko sakė, 
kad neverta būti kvailiu. Per 
ilgą laiką daugelis policijoje 
laikėsi nuomonės, kad geriau
sias būdas kilti aukštyn laips
niuose policijoje, tai būti 
kvailiu ir šiurkščiu. Bet tie 
laikai praėjo, sakė jis — po
licininkas turi būti inteligen
tiškas. Jėgos vartojimas nela
bai pageidautinas, sakė jis, 
bet policininkas taipgi neturi 
būti lepšiu. Kitaip sakant, 
mušti galima, bet neperdaug 

i smarkiai...

Po miestą pasidairius
vaikams. Skyrius įturi atskirą 
įėjimą ir vietą, kur galės su
stoti1 autobusai, atveža vaikus 

7 k

iš mokyklų.
J skyrių galės įeiti tik vai

kai arba suaugę, kurie lydi 
vaikus. Skyrius taip sutaisy
tas, sako muziejus, kad jis 
pilnai suprantamas (pradines 
mokyklos vaikams.

Šukuosena “SpUtni^”

Jeigu' esate .madinga ponia 
arba panelė ir lankote praš
matnius grožio saliomis, 
galite paprašyti, kad 
plaukai būtų sušukuoti
Sputnik’’. Ta nauja šukuose
na, bent tas naujas pavadini
mas, gimė šiomis dienomis. 
Grožio ekspertai sako, 1<ad 
naujoji šukuosena yra “sateli- 
to-sputniko įkvėpta, tai yra, 
inspiruota”. Jj maždaug tokia 
— plaukai šukuojami tiesiai 
ir jie krinta virš kaktos ir be
veik pasiekia akis. Tokiu bū
du, sako ekspertai, “sputniko 
skriejimo linijos atvaizduo
tos”.

Viena gražmenų kompanija 
jau pradėjo gaminti “sputni- 
kinius auskarus”, įminiaturi- 
nius sidabrinius rutuliukus su 
antenomis. Grožio ekspertai 
spaudoje dabar pataria, kad 
jeigu turite šukuoseną “ala 
Sputnik”, tai būtų geras daly
kas dėvėti ir sputnikinius aus
karus...

Telefonuokite, jeigu 
nepasiekiate daktaro

Muziejus vaikučiams

Metropolitan muziejus ati
darė didelį specialų skyrių

AUTO MECHANIC V*
Must be experienced. Starting 

salary $100 per week. Apply Depot; 
Garage at Railroad Station,, Locust' 
Valley, L. I., N. Y„ or call Glen 
Cove 4-1888.

(193-199)'

pa- 
val- 

metais 
iki

nes

sa- 
per

Nusinuodijo gerdamas 
actą; veda tyrinėjimą

Bronx© atsitiktinai nusinuo
dijo Richard Daniman, 
žangietis veikėjas, kurį 
džia nutarė 1953-ais
deportuoti Rusijon. Jis 
šiol nebuvo deportuotas, 
TSRS jo nepriėmė.

Danimanas nusinuodijo, 
ko jo giminės, kai jis
klaidą išgėrė stiklą nuodingo 
acto, Actas ' radosi obuolių 
sunkos butelyje ir Danimanas 
manė, kad tai tas gėralas. Jis 
po trumpo laiko mirė Monte- 
fiore ligoninėje. Policija, sako 
spauda, veda tyrinėjimą.

Ph.

Areštuotas fabrikanto 
užmušėjas

A ir pro Ine., formanas 
Tranberg areštuotas ir kalti
namas užmušimu šios kompa
nijos prezidento Reitmono 
rugs. 30 d. Tranberg prie kal
tės neprisipažino. Jis pirmiau 
yra kalėjime buvęs už krimi- 
nališką prasižengimą.

Trys naujos mokyklos 
Queense — permažai

Miesto planavimo komisija 
nusitarė Queens paviete 
,m. pastatyti tris naujas 
kyklas. Queens pavieto 
Lundy dėlto sako, kad
mokyklos — visai permažai.

1958 
mo- 

prez. 
trys

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

ENGINEER. High pressure and 
oil permit. Pleasant working conV 
ditions. Busy Brooklyn Hospital. 
Call M. Griffith, Chief Engineer: 
IN. 9-1000. (198-202)

KEPRJAS. Mokantis visą darbą. 
Kaip tai roles, duoną, tortus ir tt, 
Nuolatinis darbas, gera alga.

TRUTER’S BAKERY
21-20 122nd St., College PI., L. L 

FL. 3-5776
(198-200^

MALE and FEMALE

PANTRY-AID. Male & Female 
large Westchester Hospital, 40 
hours, holidays, vacations and full 
maintenance Other Employees ben
efits, references. N. Y. HOSPITAL, 
White Plains 9-8300. Ext. 254.

(98-200

BUSINESS OPPORTUNITIES

Grosernė. Vaisių. Bronx, N. Y. 
Gerai įsteigtas biznis, gyvoj apylin
kėj, maži iškaščiai, geras lease, ge
ra įeiga. Persitikrinkite. 2187 Wash
ington Ave. WE. 8-1644.

(192-198)

Bar & Grill. Franklin Sq., L. I;, 
good loc., commercial & family 
trade. 8tli Ave. Bus stop in front. 
$700 over wkly. 2 nice apts over 
store, steam heat. $150 for 2 apįj^ 
$300 for store. 5 to 10 yr. lease/, 
Store 75x20, kitchen incl. WE. 14 
7486 after 12 P. M. FL. 4-9526 
after 6 P. M. (192-198)

TAILOR SHOP. Fully equip., in 
Tompkinsville, S. I. 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. 1196-202)

Paieškojimai
Prašau atsiliepti, jeigu esate gyvi. 

Čeplinskai Jonas, Algirdas, s. Jo- 
nb; kilę iš Mažeikių Apskr. Tirkšlių 
v. ir miestelio, dabar gyvena Ame
rikoje, tikslus adresas nežinomas. 
Atsakymą prašau siųsti šiuo adresu: 
Vytautas Čeplinskas, Jieznas, J. Ja
nonio g-vė Nr. 6. Lithuania, USSR.

' Ką daryti, jeigu manote, 
kad apsirgote inffluenza, tai 
yra, taip vadinama azijine 
flu?

Daktarai sako, kad neverta 
tuojau šaukti gydytoją. Didi 
dauguma flu ligonių serga 
apie dvi dienas, turi gan 
aukštą temperatūrą (kartais 

I net 103, o yra atsitikimų, kai 
temperatūra pasiekia 
bet po tų dviejų dienų 
gus pradeda gerėti.

Jeigu temperatūra, 
tęsiasi ilgiau, reikia šauktis 
gydytojo kad ir pirmą arba 
antrą dieną, jeig'u manote, 
kad yra kokia nors komplika
cija — jeigu skauda kvėpuo
jant, kas gali reikšti, kad 
gaunate plaučių, uždegimą ir 
t. t.

Negalint pasiekti gydytojo, 
neverta šauktis ligoninės, nes 
jos dabar perkrautos ir nega
li (greit patarnauti. Geriausia 
šaukti viešas mediciniškas 
draugijas, kurios patars, ką 
daryti. Jų telefonai yra:

Brooklyn: PResident 1-1800 
Queens: BOulevard 8-7300 
Manhattan: !TR a f a 1 g a r 

9-1000.
Staten Island : Gibraltar 

7-6311.
žmonės, kurie gauna mies

tinės paramos galėtų šaukti 
labdaros (Welfare) depart- 
mentą.

LUNCHEONETTE—FOUNTAIN, 
Westchester. Good location, com
mercial & factories. Nr. 
grossing $650 per wk. 
rent $115, lease 9 yrs. 
opp. for a couple, good 
selling; investigate. Very
to right party. Call Atty at YO. 8- 
5044, 9 A. M.—5 P. M. (198-204'

Bus stop, 
5hz days, 
Wonderful 
reason for 
reasonable

104), 
žino PRANEŠIMAI
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TOP, BOTTOM, EYE OR SIRLOIN
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Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokesti. 
Adresuokite sekamai:

Laisvės Kaina
Į Lietuvą $15 Metams

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

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

79"«.

YOU’LL CHEER OUR OLD-FASHIONED QUALITY 
AND LOW PRICES

SPECIAL - THURSDAY - FRIDAY - SATURDAY
U.S. CHOICE

Delicious — these hearty, tender .masts! At Trunz, where 
service is old-fashioned — personalized and courteous.

You’ll also enjoy Trunz Doric, Beef Lamh, Poultry, Cold Cuts. 
All Trunz products U. Š. Government Inspected.

Delivered fresh daily.

See Phone Book for Trunz market nearest yon.
General' Offices and Plant: 25-45 Lombardy St., Brooklyn

i

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas 
įvyks spalio 14 d., 7:30 v. v., 
29 Endicott St. Šis susirinki
mas. bus žingeidus ir svarbus, 
malonėkie visi nariai dalyvau
ti. Sekr. (197-499)

RESTAURANTAS. Su ar be nuo
savybės. 6 rūmų apt. gaunamas. 
Biznio apylinkėj. 5 dienos. įima 
$700-800 j savaitę. įsteigta 30 metų. 
Ilgas lease. Renda už krautuvę ir 
apt. ,$220. Gera jeiga. Tinkama ge
rai porai. Galite ir gyventi apart- 
mente. 861 Glenmore Avė., B’klyn. 
AP. 7-9709 (198-204)

Vasara jau prabėgo ir vėl 
mes turėsime iškilmingą tra
dicinį bankietą 
uždarymui 
Tai

sezoniniam 
Olympia Parko, 

įvyks parko patalpose 
spalio 19 d. Pradžia 6 vai. 
vakare. Kaip praeityje, taip 
ir šiemet bus šaunus barikie- 
tas su gausybe valgių ir gėri
mų. Jono Dirvelio orkestras 
šokiams. Nepraleiskite pro
gos. Visi yra kviečiami daly
vauti smagiame bankiete.

Draugijos iKiomitetas
(1'97—199)

BROCKTON, MASS.
Brocktono ir apylinkės, pažangiųjų 

organizacijų paskutinis rudeninis 
piknikas įvyks spalio 13 d., Lietu
vių Taut. Namo Parke, Winter St. 
ir Keswick Rd. Pradžia 1 vai. die
ną. Bus muzika, visokių valgių ir 
gėrimų. Kviečiami Bostono ir apy
linkės lietuviai dalyvauti. Bus sve
čių: iŠ Worcesterio J. Skliutas, bos- 
tonietis Kazlauskas ir lawrencietis 
Penkauskas. Kom. (196-198)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

BEAUTY SALON. Modem air 
conditioned. 1 wet booth, 3 dryers. 
Park Slope section, B’klyn. Est. 
15 years. Good income, reasonable 
rent. Priced right for quick sale. I 
.Call SO. 8-4362 days or ST. 8-2192.

(198-204)' !

PALM BEACH, FLA. 7 Unit Apart
ment for sale at sacrifice. Good 
proposition for couple who wish to 
reside in' Florida to make living. 
Call (NY) JU. 2-0990 or RH. 4- 1 
2388. (198-204) T

MACHINERY & EQUIPMENT^

Floor Polishing Machines. Make 
money, save money. Close-out. 
Brand-new in sealed cartons 12 & 
14 in., ind. fl. polish, single brush 
machines. 1st qual. from old mfrs. 
600-12 in. mach., $60 ea. 300-14 inlj 
$70 ea. Any quant. KLEEN-IT- 
PRODUCTS, 2977 Coney Is. Ave., 
NI. 8-2655. (198-202)

REAL ESTATE

BROOKLYN. 604 Rugby Rd. $ 
Apartmentai, 2 miegrūmiai. 
ryję. 
tt.

Vidu-
Arti mokyklų, krautuvių ir

BLOCK
GE. 4-4887

(198-200)1

For Rent

Bronx, N. Y., Browside Ave., 805 
East. Ideališka krautuvė išnuomavi
mui lengvam išdirbystės darbui, 
16 x 86 Aukštos lubos, ištaisytas 
skiepas. Renda tik $135. Geras pri
važiavimas. Tinkama dėl • metalo 
išdirbystės ir mašinšapei. CY. 8-2500.

- (198-204)

Lisbonas. — Portugalija 
skelbia, kad būrys ginkluo
tų indų atakavo jos koloniją 
Goą. Goa yra teritorija In
dijos žemyne, kur portuga^ 
lai. laikosi įsikibę, nors In
dija pakartotinai reikalavo,’ 
kad jie trauktųsi.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., spalio (Oct.) 11, 1057




