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< KRISLAI
Džiaugsmo ir pergalės 

sueiga!
. “Viešnia karalienė.

Vajus ir talka.
Trys iš šešių apie

Sputniką.

Rašo A. Bimba

Pasižymėkite lapkričio 2 d. 
Tai bus šeštadienio vakaras. 
Richmond Hill Lietuvių Kul
tūrinio Centro Auditorijoje 
įvyks šauni sueiga, ruošiama 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos.

Tai bus didelio .'džiaugsmo 
ir gražios pergalės sueiga. 
Kaip žinote, po keleto motų 
si.-ikios ir iškaštingos kovos 
valstybės prokuroras buvo 
priverstas šią garbingą kultū
ros ii’ a pš vi etos organizaciją 
kartu su Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimu išmesti iš “sub- 
\ersyvių’’ sąrašo. 5 Juk tai is
torinis tiesos ir pažangos lai
mėjimas!

Sueigos rengėjai žada tur
tingą programą. Tikimasi sve
čių iš labai toli. Bus kalbėto
jų. bus diskusijų.

Kiek 1 man žinoma, šiame 
lapkričio 2 d. mitinge bus aiš
kinama ir Sputniko mokslinė 
ir socialinė reikšmė mums 
amerikiečiams ir visam pasau
liai. ‘ ”

\ Kitais žodžiais, šis susirin- 
Kimas bus įdomus ir svarbus, 
keikia, |kad jis būtų skaitlin
gas. Todėl nepamirškite daly- I 
vauti!

Ilgai ir plačiai reklamuota 
Anglijos karalienė jau sve
čiuojasi mūsų demokratinėje 
žemėje.

Kaip nekalbėsime, iš kurio 
požiūrio nežiūrėsime, bet šiais 
laikais karalius ar karalienė 
yra -simbolis tautos atsilikimo 
ir kvailybės. Juk tai reiškia, 
kad tauta nepasitiki savimi.

Keista, kad britai, šiaip, ro
dosi, labai protingi 'fr gudrūs 
žmonės, nepajėga nusikratyti 
monarchijos.

’< Karalienė Elizabetha nėra 
žmonių išrinkta. Ji yra pa
prasta moteriškė, nėra pasi
žymėjusi jokioje profesijoje, 
jokioje gyvenimo šakoje. Ji 
galėtų būti ir visai menko- 
proto, bet vistiek valdytų di
džiulę britų imperiją! Jos 
vienintelis kredencialas j val
dovus yra tik tas, kad jai pa
sitaikė užgimti monarchiškoje 
šeimoje.

Na, o pamatysite, kiek čia 
apie ją bus prirašyta, kiek čia 
turčiai ir valdovai apie ją ke- 
liaklupsčiuos, jai dar ranką 
bučiuos! %

< Didžiausi prajovai!
\ Mano nuoširdus britams pa
barimas: priimkite savo įžy- 

'niaus dramaturgo Osborne 
patarimą ir padėkite savo mo
narchiją j senienų muziejų. 
Padėkite ten ir užmirškite. 
Būkite nors jau tokie gudrūs, 
kaip mes: išsirinkite prezi
dentą !

Laisvės administracija, kaip 
matote, bėdavoja, kad šis ru
deninis vajus silpnokai prasi
dėjo. Tąi yra kuomi susirū
pinti.

Vajui reikia talkos, didelės, 
entuziastiškos visų laisviečių 
talkos.

Kaip nors, kokiu nors būdu 
kiekvienas dienraščio- skaity
tojas turėtų vajumi susirūpin-

Neleidžiama Hoffai 
perimti v dovavima

Egipto jėgos.prie 
Turkijos pasienio9

Washingtonas. — šį an
tradienį James Hoffa, iš
rinktas Tymsterių-vežikų 
unijos prezidentu, turėjo 
perimti prezidentavimą. 
Bet dieną prieš tai, pirma
dienį, federalinis distrikto 
teisėjas F. Dickinson Letts 
išnešė nuosprendį, kad Ho
ffa negali perimti savo 
posto.

Teisėjas Letts išnešė sa
vo nuosprendį remiantis 
skundu, kurį patiekė 13 li
nijos. narių iš New Yorko. 
Tie nariai kaltina, kad rin
kimai į unijos suvažiavi
mą, kuris įvyko Floridoje 
ir kur Hoffa tapo išrinktas, 
buvo klastingi.

Sekantį, pirmadienį Ho-

Rasistas Kasper neįstengė 
išsisukti i š kalėjimo,—j o 
apeliacija teismo atmesta

Aukščiausias teisinas visai 
išteisino komunistų vadus 
Lightfoot ir Junius Scales

Washington.—Bent vienas 
biauriausių rasistinių kir
šintojų, John Kasper, turės 
pasėdėti metus kalėjime: 
Aukščiausias teismas atsi
sakė išklausyti jo apeliaci
ją ir jis turės eiti kalėji
mam Kasperis,tapo žemes
nių teismų nuteistas už 
darbelius, kuriuos jis atli
ko praeitais metais Clinto- 
ne, Tennessee valstijoje. 
Ten jis kiršinimais, prie 
riaušių ir kraujo liejimo 
sukėlė betvarkę, žemesnie
ji teismai jį nuteisė me
tams.

ti ir prisidėti prie jo eigos.
Nelauk paraginimo savo 

prenumeratai atsinaujinti. Pa
ragink savo pažįstamus Ir 
prietelius, dar neskaitančius 
Laisvės, kad pradėtų skaityti.

Būk toks geras, padėk tose 
pastangose savo kolonijos ar
ba apylinkės vajininkams!

• Praėjusį sekmadienį pasi
taikė būti grupėje šešių ame
rikiečių. 'Visi jie jau čia gimę 
ir augę. Vienas jų dar tik vi
durinės mokyklos mokinys, 
jaunas, bet augalotas vaiki
nukas.

Natūralu, jog tuojau mūsų 
tarpan įlėkė Sputnikas. Disku
sijos buvo ilgos ip šiltos.

Mane nustebino štai kas: 
Iš tų šešių tiktai vienas pasi
rodė nepermaldaudamas prie
šas visko, kas yra tarybinio. 
Du vyrai energingai ii’ atvirai 
gyrė tarybinius mokslininkus 
ir tą pažangą, kurią Sovietai 
padarė per savo 40 metų gy
vavimą. Jie sakė: dabar gali
me atvirai kalbėti. Neseniai 
nė išsižioti nebuvo^galima. Pa
sakys ką nors, ir jau tapsi 
“subversyviu”.

Man įdomu buvo ir tas, 
jog tas vidurinės mokyklos 
mokinys pasirodė susižavėjęs 
Sputniko laimėjimu. Jis mums 
moksliškai aiškino, kaip Sput
nikas dausose atsirado,. ko- 
kiais principais jis ten laiko
si ir tt. Jis sakė, kad ijų kla
sėje, fizikos klasėje, visą lai
ką dabar yra užėmęs tarybi
nis i Sputnikas!

fa ir kiti naujai išrinkti 
Tymsterių unijos pareigū
nai turės prisistatyti teis
me ir įrodyti, kodėl jie tu
rėtų perimti savo postus— 
tai yra, jie turės paneigti 
prieš juos keliamus kaltini
mus.

Tymsterių unijos advo
katai tuo tarpu darbuoja
si, kad atmesti teisėjo 
Letts nuosprendį, bet abejo
jama, ar jie įstengs tai pa
daryti prieš ateinantį pir
madieni, c

Londonas. — Suomijos 
gražuolė Marita Lihdahl, 
18 metų, išrinkta pasaulio 
grožio karaliene.

Tuo tarpu, kai jis radosi 
laisvėje po kaucija, jis 
spėjo šiais metais pasiro
dyti su savo darbeliais 
Little Rocke ir kitose vieto
vėse Pietuose. Little Rocke 
jis tapo suimtas po to, kaip 
kalbėjo rasistų miniai ir 
laikė rankoje virvę, saky
damas, kad tokius ginklus 
reikia naudoti prieš neg
rus— reiškia, reikia juos 
karti.

Jis už tai tapo nubaustas 
tik $50 pinigine bauda ir 
išvarytas'iš miesto.

Kasperis yra ne pietie
tis, o šiaurietis,. kilęs iš 
New Jersey. Jo trumpa 
karjera labai keista. Gy
vendamas New Yorke jis 
užlaikė Greenwich Village 
srityje moderniškos litera
tūros parduotuvę ir buvo 
šioks toks radikalas. Pas
kui jis dasigalvojo, kad ga
li sau padaryti vardą, pri
tapdamas prie pietinių ra
sistų.

Little Rocke 
dabar jau bus 
mažiau karių
Washingtonas. — Arnli- 

jos sekretorius paskelbė, 
kad iš Little Rock bus iš
traukta apie pusė ten e- 
sančių karių — liks tik 
500 parašutistų. 8,000 na
cionalinės gvardijos karių, 
kurie' buvo laikinai įtraukti 
federalinėn armijon, kad 
atimti juos nuo guberna
toriaus Faubuso jurisdik
cijos; šiandien, trečiadienį, 
armija pradės ištraukti1 iš 
Little Rock pusę savo jė
gų.

Dalis gvardijos karių, 
betgi, dar lieka po federa- 
line kontrole. Manoma, 
kad tai jiems gen. Walke- 
ris dabar įteiks pareigą 
palaikyti tvarką prie mo
kyklos ir mokykloje. Kele-

Gavimui Naujų Skaitytojų

LAISVES VAJUS
Vajus gavimui Laisvei’, naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1, 1958

Punktai
Brcoklyno Vajininkai ..    584
Waterburio Vajininkai..............................................480
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass................................. 420
Pittsbu r gh o Vajininkai.............................................400
P. Šlekaitis, Scranton, Pa............ ............................... 362
Newarko Vajininkai.........................  304
PhilacPlphijos Vajinrnkai ..  240
C. K. Urbon, Hudson, Mass. .. ........................200
J. KazmCr, Pittsburgh, Pa. .......................  196
LLD Moterų K1!., Binghamton, N; Y........................ 192

S. Penkauskas—J. Blažonis
Lawrence-Lowell, Mass. 120

L. Tilwick, Easton, Pa............. 120
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa. 120
J. Patkus, New Haven; Conn. 120

Brooklynas tvirtai laikosi pirmoje vietoje. P. Buknys 
pridavė naują prenumeratą ir atnaujinimif. George Shi
maitis, Brockton, Mass., taipgi prisiuntė naują prenum. 
ir atnaujinimų.

J. Mažeika, Pittsburgh, Pa., padarė gražią pradžią, 
(Tąsa 2-ram pusi.)

Jugoslavija užmezga rysius 
su Rytine Vokietija,—Bonna 
nutrauks santykius su Titu
Belgradas. — Jugoslavi

jos valdžia nutarė pripa
žinti Vokietijos Demokra
tinę Respubliką, tai yra, 
Rytų Vokietiją. Jugoslavi
ja tokiu būdu tampa vie
nintele šalimi pasaulyje, 
apart tų, kurios skaitomos 
tapybinio bloko narėmis, 
kuri pripažįsta Rytų Vo
kietiją.

Sakoma, kad Jugoslavi
joje jau senokai vyravo į- 
sitikinimas, kad nenorma
lu, jog* Jugoslavija palai
ko ryšius su Adenauerio 
valdžia Bonnoje, bet netu
ri oficialių ryšių su socia
listine Rytų Vokietija. Per 
paskutinį Chruščiovo-Tito 
pasikalbėjimą Rumunijoje

Darbo unijų 
kovos lauke
Milwaukee — Negrai 

darbininkai ir balti pažan
giečiai iškovojo negrams 
teisę stoti į mūrininkų uni
ją. Iki šiol ta unija buvo 
“grynai balta”.

Detroitas. — Auto-darbi- 
ninkų unija (UAW) sako, 
kad Fordo . kompanija vie
nu metu rėkia už daugiau 
anti-ūnijinių įstatymų ir 
planuoja . kelti kainas — 
abu Fordo veiksmai žalin
gi Amerikos žmonėms.

tas savaičių atgal, kuomet 
gvardistai buvo perėmę 
sargybą nuo parašutistų, 
rasistai įsidrąsino ir vėl 
kėlė riaušes. Mat, gvardi
jos kariai yra vietiniai ir 
jų tarpe yra daugiau ra
sistų, negu tarp federalinių 
karių, kurie pareina iš vi
sų Amerikos dalių.

S. Puidokas, Rumford, Me. 114
Great1 Neck Vajininkai ......... 80
Worccsterio Vajininkai ........ 80
A. Valinčius, Pittston, Pa........  40
Norwoodo Vajininkai ................ 36

Chruščiovas . pakartotinai 
raginęs, kad Jugoslavija 
užmegstų tokius ryšius. 
To paties Titui ragino ir 
Gomulka.

Iš Bonnos pranešama, 
kad ten vyrauja didelis pa
sipiktinimas prieš Jugosla
viją. Beveik tikra, kad Bo
nna nutrauks diplomati
nius santykius su Jugslavi- 
ja. Adenauerio valdžia pa
kartotinai pabrėžė, kad ji 
neturės diplomatinių santy
kių su jokia šalimi, kuri 
palaiko ryšius su Rytų Vo
kietija — su pačios Tary
bų Sąjungos išimtimi. Su 
TSRS Bonna turi ryšius, 
nors TSRS palaiko ryšius 
su Rytų Vokietija.

Karaliene sake 
parlamentui 2 
“sosto kalbas”
Ottawa. — Britanijos ka

ralienė, tarp kurių titulų 
randasi ir “Kanados kara
lienės” titulas, pasakė čia 
parlamente dvi atidarymo 
kalbas: angliškai ir francū- 
ziškai, kadangi tos dvi kal
bos yra oficiališkos Kana
doje. Karalienė buvo apsi
vilkusi savo sostiniuose 
drabužiuose ir į parlamen
to rūmus vyko arkliais 
traukiamoje karietoje — 
su viduramžiu pompų. Su 
ja radosi jos vyras princas 
Pilypas, pasipuošęs kari
ne uniforma.'

Karalienė kalbėjo senato 
salėje, nes pagal tradiciją 
ji negali pasirodyti atsto
vų bute. Bet ir atstovų 
buto nariai susirinko iš
klausyti ją.

Užrašykite Laisvę savo draugui

Damaskas. — Egipto ka
rinės jėgos, kurios atvyko 
Sir i j on, kad padėti atmuš
ti bile kokią agresiją, jau 
randasi prie Turkijos pa
sienio. Kairas oficiališkai 
skelbia, kad tos Egipto jė
gos nėra koks nors mažas 
simbolis — tai tikros ne
menkos karinės jėgos, ku
rios padėtų Sirijai gintis 
nuo užpuolikų. Neskelbia
ma, betgi, kokio didumo tos 
jėgos yra — toks skelbi
mas būtų karinių paslapčių 
išdavimas priešams.

Tuo tarpu sekami nauji 
dalykai išsivystė Artimuose 
Rytuose:

Jordano ir Irako kara
liukai Husseinas. ir Feisa-

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas išteisino 
du komunistų vadus, kurie 
buvo žemesnių teismų nu
teisti pagal Smitho akto 
punktą, kuris padaro pri
klausymą Komunistų par
tijai kriminaliniu nusikal
timu. Tie du vadai yra 
Claude Lightfoot, žinomas 
Chicagos negrų darbininkų 
vadovas, ir Junius Scales, 
pietietis kovotojas.

Aukščiausias teismas, 
betgi, nepasisakė iš princi
po apie Smitho akto narys
tės punktą. Vietoje to, teis
mas išteisino juos remian
tis ankstyvesnių nuospren
džiu, kuris buvo padarytas 
Jencks byloje. Tada Aukš
čiausias teismas nutarė, 
kad žmogus negali būti 
nuteistas pagal slaptus įro
dymus, kuriuos patiekia 
FBI, bet kurių negali eg

Klerikalui su 
paradu pereme 
valdvt Marino
San Mariųo. —Klerikalai 

jau perėmė valdžios vairą 
šioje mažiukėje respubli
koje. Iš fabriko, kur laikė
si klerikalų sukilėliškas 
režimas, ministrai iškilmin
gai paradu nuvažiavo į val
stybės rūmus. Komunistų ir 
socialistų valdžia, kaip ži
nia, perdavė vairą Italijos 
remiamiems klerikalams, 
kad išvengti pilietinio ka
ro i? kraujo liejimo.

Nors pakaita valdžioje 
padaryta pagal susitarimą 
ir nors greitu laiku turės 
įvykti rinkimai, kurie tik
rai parodys, kas turi sto
vėti prie valdžios vairo, 
krikščionys demokratai 
šventė galios perėmimą 
kaip *svarbią pergalę. Jų 
rėmėjai susirinko į gatves, 
šūkavo, demonstravo, o kle- 

las, kurie yra pusbroliai, 
susitiko Jordano dykumos 
karinėje stovykloje. Mano
ma, kad jie tarėsi apie Ira
ko karinių jėgų įžengimą 
Jordanan. Irakas žymiai 
stipresnis už Jordaną.

Ammane daug kalbama 
apie vieno tarno nušovimą 
per balių Husseino pali- 
ciuje. žmonėse vyrauja di
delis pasipiktinimas, nes 
tarną nušovė girti kara
liaus svečiai, žaisdami 
ginklais ir “juokais” taiky
dami į tarnus.

Ankaroje Turkijos val
džia/pareiškė, kad jai Si
rija ir Egiptas yra niekis 
— abiejų jėgas ’’sutriuš
kintų bematant. . .” 

zaminuoti apkaltintasis ir • 
jo advokatai.

Vienok teismas apie Smi
tho akto narystės punktą 
dar galės pasisakyti prie 
progos kada nors ateityje.

Aukščiausias teismas iš
nešė dar kelis liberališkus 
nuosprendžius — išteisino 
tris 'komunizme apkaltin
tus asmenis, kurie pasinau
dodami penktuoju konsti
tuciniu pataisymu atsisa
kė liudyti kongresiniam 
komitetui.'' Išteisintieji yra 
Herbert Simpson, Donald 
M. Wollman ir John Rogers 
Mackenzie.

Teismas taipgi sutiko iš
klausyti M. Kligo apeliaci
ją. Kligas yra Rusijoje gi
męs kanadietis, kurį Tei
singumo departmentas no
ri deportuoti iš Jungtinių 
Valstijų už priklausymą 
Komunistų partijai. 
_ ________________ >------- .

Pcarsonas j»avo
I Nobelio pryzą

Oslo. — 1957 metų Nobe
lio pryzas už darbuotę tai
kos labui tapo įteiktas bu
vusiam Kanados užsienio 
reikalų ministrui Lester 
Pearsonui. Kaip paprastai, 
norvegiškasis Nobelio pre
mijų komitetas nepaduoda 
smulkmeniško aiškinimo, 
kodėl kam pryzas įteikia
mas.

Kanadoje eks-ministras 
Pearsonas pareiškė, kad 
taikos pryzo įteikimas 
jam faktinai reiškia pry
zas Kanados politikai, nes 
jis tik pildė savo šalies po
litines užduotis.

Maskva. — Flu liga ple
čiasi ir Maskvoje.

rikalų spauda sakė, kad 
“San Marino išsilaisvina po 
12 metų po raudonu jun-
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TARYTUM NEŽINO...
ĮDOMIAUSIAS DALYKAS su Tarybų Sąjungos 

Sputniku yra tas, kad lietuviškieji “vaduotojai” jo ta
rytum nebemato.

Paimkite tokias “Naujienas”, “Draugą”, ir jūs nie
ko nesurasite apie žymiausius tarybinio mokslo išradi
mus.

Kodėl jie tai slepia?
Kodėl visas pasaulis apie Sputniką kalba ir rašo, o 

kodėl “vaduotojų” spauda visa tai slepia?
Todėl, kad jie mato, jog Tarybų Sąjunga daro pro

gresą, kokio pasaulyje iki šiol žmonija nežinojo.
Jie bando mulkinti žmones, kaip bandė, bet iš to nie

ko nebus.
Šiandien net smulkiausias žmogelis, kuris žino abėcė, 

supranta, jog žemes palydovo (Sputniko) lekiojimas tu
ri tokios reikšmės, kokią sunku net įsivaizduoti. Na, o 
Chncagos orakulas, tasai “daktaras visų idijotiškų moks
lų”, nebežino, kas čia atsitiko, kad visas pasaulis apie 
Sputniką tebekalba!

Paimkime tokį “mokslo” žmogų, kaip E. Šimutis. 
Jam geriau kalbėti apie mirusiuosius kunigėlius, negu 
apie tą tarybinio mokslo dovaną žmonijai.

Sukti jūs esate žmonės!

AR REIKĖJO TAIP JUOS GARSINTI?
SUTINKAME, kad Molotovas, Malenkovas, Kagano- 

vius ir kiti padarė žalos tarybiniam kraštui, visoms 
tarybinėms respublikoms. Bet pas mus kyla toks klau
simas: ar dabar reikėtų visa tai iš naujo skelbti?

Na, paimkime kad ir Maskvos “Pravdą”. Ar rei
kėtų spausdinti editorialą apie tuos žmones, kurie sus
muko? Pridėsime, kad tokios rūšies “vyrai” susmuko ir 
pas mus, ir tu jiems nieko negali padaryti.! O gal ir tei
singai Maskvos “Pravda” rašo:

“ Atkakliai vykdyti taikaus sambūvio tautų tarpe 
politiką, visokeriopo socialistinės stovyklos stiprinimo 
politiką, gerinti vadavavimą pramonei, kovoti už visa
pusišką žemės ūkio pakėlimą, už produktų gausumą, 
plati butų statyba, išplėtimas sąjunginių respublikų tei
sių, nacionalinės kultūros suklestėjimas, visokeriopas 
masių kūrybinės iniciatyvos išvystymas — štai kur mes 
matome gyvo ir kūrybinio marksizfno konkretų pasi
reiškimą Tarybų šalies sąlygomis.

“Partija moko, kad, nustatant politinius ir ūkinius 
uždavinius, reikia vadovautis ne abstraktinėmis formu
lėmis dr citatomis, bet gyvu gyvenimu, praktika, tuo, 
kas atsiranda kūrybiškai dirbant milijonams. “Teorija, 
mano drauge, pilka, bet žaliuoja amžinas gyvenimo .me
dis” — šiuos įžymaus vokiečių poeto Gėtės žodžius mė
go kartoti Leninas. Jis nurodė, kad teorinės formulės te
gali geriausiu atveju tik nužymėti bendruosius uždavi
nius, kuriuos reikiamai pakeičia konkrečios ekonomi
nės ir politinės aplinkybės kiekvieno istorinio proceso 
atskiro tarpo metu. ♦ . •;

“Marksistinės-lenininės teorijos jėgą sudaro jos 
nuolatinis ryšys su gyvenimu, tai, kad ji apibendrina 
kūrybinį milijonų patyrimą. Liaudis, darbo žmonių ma
ses — svarbiausioji istorijos varomoji jėga, visų mate
rialinių ir dvasinių gėrybių kūrėjas. Bendravimas su 
liaudimi, jos gyvybinių reikmių supratimas, sugebėjimas 
teisingai išreikšti tai, kas glūdi liaudies sąmonėje, — vi
sa tai sudaro tikrojo visuomeninio mokslo uždavinį. 
Partija kviečia mūsų mokslininkus, filosofus, ekonomis
tus, istorikus giliau pažinti gyvenimą, analizuoti ir api
bendrinti tarybinėje visuomenėje vykstančius procesus, 
padėti valstybei, liaudžiai didingai kurti komunistinę 
visuomenę.

“Keturiasdešimt metų mūsų Tėvynės darbo žmonės, 
komunistų partijos vadovaujami, tvirtai žengia keliu, 
kurį nužymėjo revoliucinio mokslo korifėjai Marksas, 
Engelsas, Leninas. Marksizmo-leninizmo idėjos įkvem
pia tarybinius žmones naujiems žygdarbiams kovoje už 
komunizmą, šios idėjos — tai kelrodė žvaigždė visų 
socialistinės stovyklos šalių darbo žmonėms, viso pasau
lio tautoms, kovojančioms už naują, socialistinį gyveni- 

' mą”.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., spalio (Oct.) 16, 1957

“Dogmatinę, prisiskaitelišką pažiūrą į marksistinę 
-lenininę teoriją parodė antipartine Malenkovo, Kaga- 
novičiaus ir Molotovo grupė ir prisidėjęs prie jų Šepilo- 
vas, pasisakę prieš partijos kursą, kuriam pritarė 

’ TSKP XX suvažiavimas. Antipartinės grupės dalyviai 
negalėjo suprasti to, kad šiuolaikinėmis sąlygomis, gy
vas, veikiąs marksizmas- leninizmas, kova už komuniz
mą pasireiškia visų pirma įgyvendinant partijos XX 
suvažiavimo nutarimus.

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

MOTERŲ KAMPELIS
A. REMEIKIS

Žydi gėlės drobelėse
Rūpinosi sengalvėle:
Kuo rėdys dukrelę...
Ne j baltus perkelinius,
Ne j žalius šilkužėlius, 
Tik i plonas drobeles,

(Liaudies dainai
Monika Baltrūnienė atidarė 

savo kraičio skrynią ir pradė
jo krauti ant stalo įvairiaraš- 
tes lovatieses, liaudies raštais 
išmargintus rankšluosčius, gė
lėtas staltieses...

—-Pasižiūrėkit... Bet kad 
taip ypatingo nieko... Mūsų 
apylinkėj daug moterų au
džia...

Mes žiūrinėjame šiuos pui
kius audinius, ir tiesiog sunku 
patikėti, kad juos išaudė ši ne
didutį, paprasta kaimo mote
ris.

Ir kokių ji neišaudė lovatie
sių : dvinyčio audimo, keturny
čio, aštuonianyčio, šešiolika- 
nyčio... žalio lino, balto lino, 
ąžuolo žievėm dažyto lino. 
O raštai rašteliai... Gėlės, įvai
riausios gėlės: vienos žydi, ki
tos dar vos skleidžiasi, trečios 
lapelius jau meta... O štai lan
guota lovatiesė, štai dantyto 
rašto, štai figūromis išmargin
ta... Gi čia kaišytinė lovatiesė. 
Jos spalvoti1 raštai šviečia ryš
kiomis spalvomis, tačiau ati- 

Idžiau1 pasižiūri ir pamatai, 
kaip derinasi šios spalvos, ko
kia subtili, savita liaudiško 
meno harmonija. Pagaliau 
žiūrime rankšluosčius, staltie
ses.

Monika Baltrūnienė tikra 
liaudies menininkė; apie tai 
pasakoja visa jos kambario 
aplinka. Ant lovos spalvomis 
marguoja kaišytinė lovatiesė, 
rankšluostinėje — rinktiniais 

' raštais išaustas rankšluostis, 
ant stalo gėlėmis žydi lininė 
staltiesė...

— O koks darbas jums pačiai 
geriausiai patinka ? — vis dar 
žiūrinėdami audinius, paklau
siam.

Baltrūnienė nė sekundės ne
galvodama, ištiesia ilgą ir 
platų žalio lino rankšluostį šis 
rankšluostis išsiskiria iš kitų 
savitu raštu. Kituose rank
šluosčiuose raštas kartojasi 
kas sprindis, o čia to nėra. 
Rankšluosčio pradžioje pui-
k(ai išmargintas vazonas, iš jo 
tiesiasi tulpes stiebelis, nuo 
kurio skleidžiasi platūs' lapai. 
Toliau į šonus gula du pražy- 
ctę tulpės žiedai, o viršūnėje 
— dar vos spėjęs susikrauti, 
neprasiskyręs tulpės žiedas...

Mes apibėriam Baltrūnienę 
klausimais: kas ją išmokė aus
ti, ar seniai audžia?.. Prašome 
smulkiai papasakoti, kaip ji 
.audė šį rankšluostį?

Baltrūnienė tiesiog nežino 
nuo ko pradėti.

Ką pasakoti? Ar apie savo 
skurdžią vaikystę, kai jos tė
veliai kumečiavo Kuršio dva
re ? Kai nuo saulėtekio iki 
tamsos tėtis dirbo dvaro lau
kuose, o fnotina ne tik vaka
rais, bet ir naktimis stuksen
davo skietu, ausdama žalias 
drobeles? ,Ar kada Monika 
mokėsi austi? Ne, ji jokių 
mokslų nėjo. Jos mokslai pra
sidėjo nuo tada, kai mamytė 
ją, dar vos tik atsiplėšusią per 
gerą sprindį nuo žemės, pri
statė šeivų trinti, išvynioti 
sruogas, vytį siūlus. Tiesa, vie
ną pamoką ji puikiai prisime- 
no. Gal būt, nuo tos dienos ir 
prasidėjo jos, audėjos, moks
las.

Tėvai išvažiavo turgum Ją 
paliko su broliu ir sesute, ku
rie dar visai pypliukai buvo, o 
jai jau trylikti metai ėjo. Ba
kūžės kampe stūksojo su įrie- 
tiniu staklės. Mamytė drobę 
audė, o jai buvo užginta įsl- 
sėsti į stakles, nors taip traukė 
pabandyti.

— Dabar ausiu, — nutarė 
Monika tuomet. — nors trupu
tį, nors keletą kartų šaudyklę 
perstumsiu...

Ji įsirito į stakles, vos pa
siekdama pakoją išmynę ny- 

tis, paleido šaudyklę ir ėmė 
stuksenti skietu.

— Moku... — apsidžiaugė 
Monika ir pradėjo austi grei
tai. kaip mamytė.

Gal būtų dar ilgai audusi,, 
bet staiga pamatė, kad drobė
je skylės žiojasi... Išsigando 
Monika. Pamatė, kad daug 
metmenų nutrūkinėjo, ir pra
dėjo juos raišioti, verti į nytis 
ir į skietą... Bet kaip suverti 
— nežinojo, todėl ir suvėrę po 
keletą siūlų, į vieną skieto tar
pelį... Dar pabandė austi — 
pusė skieto balanėlių išteškė
jo... Verkė, kūkčiojo — žino
jo, kad klius nuo mamos, ži
noma, ir kliuvo, tačiau nuo tos 
dienos mama ir pradėjo ją 
mokyti austi.

O kaip šį rankšluostį audė? 
Kodėl jis jai brangus, kodėl jį 
laiko geriausiu savo audiniu?

Jį Baltrūnienė audė nese
niai. “Kuo siūlas plonesnis, 
tuo rankelės geresnės” — sa
koma žmonėse. Viską Baltrū
nienė paruošė, siūlai suverpti, 
į stakles metimas įriestas^ ži
no, kad rankšluosčius aus, bet 
kokius —niekaip negali sugal
voti. Turi keturnyčių, turi aš- 
tuonianyčių rankšluosčių, turi 
languotų, dantytų raštų turi... 
Jai taip norisi išausti kokiu 
nors nauju, kokių jų kaime 
dar nė viena moteris neaudė.v 
Sukabina aštuonerias nytis, 
pradeda galvoti apie raštą ir 
susimąsto... Sėdi valandą, dvi, 
tris... Nusprendžia ramunių 
žiedais išraštuos šį rankšluos
tį... Bet ne. Tai vėl pasikarto
jantis, smulkus raštas. O min
tyse ji jau kuria didelius or
namentus, kurie pamažu1 susi
lieja, vėl išsisklaido... Staiga 
jos žvilgsniu, sustojo ties gėle, 
kuri stovi ant pirkios lango, ir, 
apšviesta saulės spindulių, 
mirguliuoja savo žiedais...

— Visą didelę gėlę... Visą 
gėlę... — nuskrieja mintis, 
kuri netrukus tiesiog užvaldo 
Moniką. Ji veria į aštuonias 
nytis, jau įsivaizduoja, kaip 
gražiai atrodys šis rankšluos
tis, bet... Kaip gi aus tokį raš
tą su aštuoniomis nytimis? 
Raštas čia nesikartos, nytimis 
rašto neišausi? Vadinasi, rei
kia austi rinktinį ir užtenka 
keturių nyčių... Vėl viską iš 
naujo veria, kiekvieną siūlą 
atskirai suvarsto... O suvėrusi 
skuba pradėti austi... Rinkti
nis raštas! Koks tai lėtas audi
mas: kiekvieną gėlės lapelį, 
kiekvieną žiedo dalelę reikia 
išrinkti atskirai, žiūrėti, kad 
lapai būtų grakštūs, kad žie
dai nebūtų gremėzdiški, kad 
visa gėlė atrodytų tartum gy
va... Dešimtis kartų Monika 
piešė ir perpiešė savo rank
šluosčio gėlę, taisė lapus, žie
dus, stiebą, derino juos, kol 
pagaliau apsistojo prie vieno 
varianto. Dabar ištisas pen
kias dienas ji neišlipo iš stak
lių, audė naująjį rankšluostį... 
Audė tyli, susimąsčiusi. O apie 
ką mąstė — negi žinosi.

Gal būt, prisiminė savo pir- 
mąjąs audimo pamoką kume
čio trobelėje, gal tai, kaip j t 
kitados svajojo apie tikrą mo
kyklą, kokią šiandien lanko 
jos dukrelė Genovaitė ir sūnus 
Vytautas, gal apie juos galvo
dama, ji visą . savo širdies 
džiaugsmą norėjo įpinti. į 
šiuos margus lino raštus...

O kai rankšluostis buvo jau 
išaustas, Monika pakabino jį 
rankšluostinėje ir ilgai žiūrė
jo: prieš akis tartum gyva 
skleidėsi graži tulpė...
Ramygala

Paryžius. — Policija suė
mė tris fašistinius jugosla
vus pabėgėlius, kurie iš
daužė Jugoslavijos infor
macijos agentūros būstinės 
langus.

Deli. — Nehru grįžo iš 
Japonijos.

Kai kas jau ir matėme 
gėles drobelėse

Gaila, mūsų nedatekliai ne
leidžia parodyti čia aprašo
mųjų drobelėse išaustų gėlių 
daugiaspalviuose atvaizduose. 
Nei gi išgalime parodyti vė
liausiu pokario laikotarpiu at
siųstų Amerikon tokių meniš
kų dovanų; O jų šen ten jau 
yra, kad ir neskaitlingai. t

Tačiau tą nuostabų lietu
vaičių rankomis sukurtą gro
žį mums gyvai pavaizduoja 
šiame skyriuje telpantis raš
tas. Jį mes pasiskoliname iš 
Vilniaus žurnalo “Tarybinė 
moteris”.

Newyorkiečių daugelis tu
rėjome laimės tokias gėlės 
matyti Aido Chore. Tarpe jų 
buvo Našlutei Buknienei jos 
sesutės atsiųstosios iš Kauno. 
Aidiečius pasiekė ir tos, ku
rias gavo stamfordietis Domi- 

■■ ninkas Burba nuo savo brol— 
ciuktės Magdalenos Burbaitės 
iš Sk. V-a

GERAI PADARĖ, BET...
Washingtonas. — Negras 

kongresmanas Diggs (iš 
Michigano) sako, kad pre
zidentas Eisenhoweris ge
rai padarė, kai jis pakvie
tė Ghanos ministrą valgy
ti su juomi, kadangi jam 
nebuvo leista valgyti resto
rane. Bet dar geriau bū
tų, jeigu diskriminacija bū
tų panaikinta. Diggs sakė: 
“Jeigu Eisenhoweris atsi
sėstų valgyti su kiekvienu 
negru, kuris išvaromas iš 
restorano kur nors Ameri
koje, tai Ike turėtų praleis
ti visą laiką valgių salė
je. . .”

Detroitas. — ACLU (A- 
merikos civilinių laisvių 
sąjunga) ragino Reutherį 
ir kitus UAW vadovus pa
keisti nusistatymą link 5-to 
konstitucinio pataisymo. 
Kaip žinia, UAW atstato iš 
pareigų veikėjus, kurie 
naudodamiesi penktuoju 
pataisymu atsisako liudyti 
kongresiniams komite
tams.

Beirutas. — Saudi-Arabi
jos karalius Saudas lankosi 
Libane.

Printed Pattern

Printed Pattern 9259: Misses’ 
Sizes 12, 14, 16, 18, 20; 40. Size 
16 takes 5% yards 35-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 11042 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

KUNIGAS NEBŪTU 
KUNIGU, JEIGU 

NEMELUOTŲ
Iš Baltimorės prel. L. 

Mendelis nuvažiuoja į Eu
ropą praleisti 'atostogas, ir 
dabar jis aprašo “Darbi
ninke” savo prisiminimus iš 
kelionės. Žinoma, jam pi
nigų netrūko, taį jis ir va
žiuoja po visas šalis — Is
panijon, Italijon, Austrijon, 
Vokietijon, Danijon, Angli- 
jon. Pirmiausia važiuoja 
Ispanijon (skrenda lėktu
vu). • Ten praleidžia kelias 
dienas ir vjsur savo mišias 
aukoja kokiom nors šven
tom asabom. Kunigas au
koja mišias kaip kokią do
vaną. Iš ten skrenda Ita
lijon. Ten jau nueina pas 
savo bosą pabučiuoti' į šliu
rę. štai kaip jis rašo apie 
savo bosą:

“Man buvo džiugu, kad 
Kristaus vikaras tokiame 
giliame amžiuje yra dar 
toks guvus ir sveikas.”

“Kristaus vikaras” gyve
na paskendęs aukse ir dei
mantuose. Būtu idomu ži
noti, kokius turtus turėjo 
Kristus, jeigu jo vikaras jų 
tiek turi.

V^si žino, kiek vikaras tu
ri turto, būdamas pas kokį 
kleboną už berną.

Skrenda į Austriją, ir ten 
tas pats. Visur aukoja mi
šias. Iš Austrijos — į Vo
kietiją, ir čia tas pats. Vie
nuolynai, klioštoriai *r baž
nyčios, ir aukojamos mi
šios. Iš Vokietijos skrenda 
į liuteronišką Daniją. Čia 
jam yra baimės, ar ras ten 
katalikišką bažnyčią. Ta
čiau ba’me buvo* be pa
grindo. Kopenhagoj rado 
ne vieną, bet net kelias 
bažnyčias, ir či'a aukoja mi
šias, kad gerieji danai su

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

prisiųdamas dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų. P. 
Šlekaitis, Scranton, Pa., irgi prisiuntė naują prenum. ir 
atnaujinimų. Abu gražiai pasidarbavo.

M. Strižauskienė, waterburiete, prisiuntė didelį pluoš
tu atnaujinimų ir aukų. Moterų Klubui, Binghamtone, 
pasidarbavo J. K. Navalinskienė.

Sekami vajininkai įstojo į vajų su atnaujinimais: C. K. 
Urban, Hudson, Mass.; J. Kazmer, Pittsburgh, Pa.; S. 
Penkauskas, Lawrence, Mass.; L. Tilwik, Easton, Pa.; 
V. Žilinskas, Plymouth, Pa.; J. Patkus, New Haven, 
Conn.; S. Puidokas, Rumford, Me.

J. ir K. pietų, Waterbury, Conn...........................$100.00
Lietuvių Moterų Klubas, Cleveland, Ohio .. .. 25.00 
M. S., Waterbury, Conn.............................................5.00
I. Lisajus, Seymour, Conn..........................................5.0v
E. Sungailienė, Oceanside, L. I.......... • • .................. 5.00
Peter Walkins, Addison, Ill....................................... 5.00
L. Tilwik, Easton, Pa............................. • •................ 5.00
Walter Lyles, Sr., Murrysville, Pa............................5.00
J. Duoba, New Haven, Conn.......................... ••.... 5.00
V. Uzdila, Plymouth, Pa........................• •................ 5.00
V. Zelin, Plymouth, Pa.......... • ............................5.00
A. Simonaitis, Pittsburgh, Pa...................................3.00
M. G., Waterbury, Conn................................. ••.... 2.00
O. Marozienė, Waterbury, Conn................................ 2.00
P. Klimas, Brockton, Mass.......... • • .........................2.00
C. ‘Stashinsky, New Kensington, Pa.........................2.00
Antanas Slager, Philadelphia, Pa.....................      2.00
M. Brazauskas, Detroit, Mich. .. • •......................2/T
P. Dudavičius, Minersville, Pa................... 2.00
John Webra, Cleveland, Ohio..................... •.. 2.00
A. Petruškevičia, Scranton, Pa........ . . .................. 2.00^
J. Patkus, New Haven, Conn. ..' • • ........................2.00
J. Sherman, Plymouth, Pa........................................ 2.00
Antanina Zalders, Collinsville, Ill........................ • • 2.00
Po $1: F. Terepas, Waterbury, Conn.; J. Stančius, Eas

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1958 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

ton, Pa.; M. Kalušis, W. Fitchburg, Mass.; Jos. Tinnis, 
Philadelphia, Pa.; A. Kruša, Pittsburgh, Pa.; John Sut
kus, Middleboro, Mass.

Tai tiek šį sykį. Didelis ačiū viršminėtiems prieteliams 
už paramą dienraščiui, ir vajininkams už pasidarbavi
mą. Vajaus pradžia, reikia pasakyti, silpna, bet tikimės, 
kad neužilgo įsisiūbuos į didesnį darbą, ir girdėsime nuo 
kitų kolonijų.

Laisvės Aministracija

SKAITYTOJŲ BALSAI
grįžtų “į tikrąją Kristaus 
bažnyčią.” Toliau važiuoja, 
apžiūri Kopenhagą. Visur 
dailu, nes danai kultūringi 
žmonės.

Kitą dieną, savo mišias 
paaukojęs kokiam nors da
nui, išvažiuoja į laukus. 
Čia jau, apžiūrėjęs danų 
ūkininko karves ir kiaules, 
nueina į Baltijos pajūrį. 
Ten ta1 jau prasideda ku
nigo graudūs verksmai. Tik 
pasiskaitykite:
“Priešpiečius valgėme prie 

Baltijos jūros kranto. Žiū
rėdamas virš vandenų į to
limą horizontą negalėjau 
negalvoti apie Lietuvą, ku-^ 
rioje gimiau, kur 1928 me-
tate laikiau pirmą iškilmin
gą sumą, ir į kurią nega
lėjau šiandien nuvykti, ne
rizikuodamas savo laisve ar 
net gyvybe. Klausydamas 
bangų šnykštimo Danijos 
pakrantėje, mąsčiau apie 
kenčiančius komunistų pa
vergtus lietuvius ir karštai 
meldžiausi už jų greitą iš
laisvinimą iš Krem liaus 
valdovų vergijos.”

Ar čia kunigas nemeluo-t 
ja, taip klajodamas? šim-1 
tai laiškų ateina jš Lietu-; 
vos, ir niekas nerašo, kad; 
jie gyvena vergijoje. ’

J. Gaidys

Beirutas. — Libanas, ku
ris užgyrė Eisenhowerio 
doktriną, gal jos dabar at
sisakys. Sakoma, kad Li
banas tą pažadėjo čia ap
silankiusiam Saudi-Arabi- 
jos karaliui Saudui.

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia įspėjo Jugoslavi- > 
ją, kad jai nepatinka Ju- 9 
goslavijos- nutarimas pri- i 
pažinti Rytų Vokietiją.



LAISVOJI SAKYKLA
"TRUMANIJADA"

(Pabaiga)

Aišku, kad Sovietų Są
jungos diplomatai šituo in
cidentu sugebės puikiausiai 
pasinaudoti. Ar skaityto
jas manote, kad šitų aukš
čiau minėtų garsių mokslo 
vyrų, be laiko žuvusių, var
dai žmonijos bus pamiršti? 
Šitie kapitalistinio pasaulio 
kankinių vardai bus aukso 
raidėmis įrašyti istorijos 
knygoje ir per tūkstančius 
metų žėrės jos puslapiuose. 
iV ateities žmogus, bevarty
damas, beskaitydamas jos 
puslapius, didžiuos is ir 
džiaugsis savo širdyje, kad 
dar prieš tūkstančius metų 
ant šios žemelės gyveno to
ki pasiryžėliai ir dirbo at
eičiai. Jie dirbo tam, kad 
ateities pasaulis būtų gra
žesnis, kad jame ateities 
žmogui gyventi būtų leng
viau, kad jame gyventų 
žmogus laisvas, kad jo nie
kas nepersekiotų, neterori

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Iš trobos išėjo šeimininkas, neskubėda
mas atsisegė diržą.

— Nusimauk kelnes, iš anksto nusi
mauk, pasakė artindamasis. — Kur bu 
vai? Ką veikei visą naktį, a? Tu šitaip 
ganai mano gyvulius? Aš tave išmoky
siu ganyti savo gyvulius!

Kalbėjo jis garsiau ir garsiau ir jau 
visiškai priėjo prie manęs ir sustojo 
priešais, tarytum juodas, perkūnijomis 
pritvinkęs debesys. Atsisukau į Petrą. 
Šis stovėjo lyg niekur nieko, žiūrėjo 
sŽtu kažkur pro trobų stogus ir net šyp
sojosi. Ir ta jo šypsena buvo negera, 
piašaipinga. O šeimininkas jau pastvėrė 
mane už pakarpos:

— Maukis kelnes, sakau!
— Aš nekaltas. . . aš pasiklydau. . .— 

murmėjau, niekaip nesugraibydamas 
kelnių sagos.

— “Pasiklydau, pasiklydau”! Kai į- 
klosiu, va, per visus pasiklydimus! — 
užsimojo šeimininkas diržu.

— Duok, duok ir kvapo nesiklausyk! 
—ragino Rozalija iš tolo. — Galvomis vi
si eina, gyventnebėra kaip nuo tų sam
dinių!

Ir čia Petras staiga vienu šuoliu atsi
dūrė šalia mūsų. Vienu mostu pastatė 
mane sau už nugaros ir išsiteisė prieš 
šeimininką. Didelis toks, ramus. Tiktai 

7jo sprandas tvinko tiršta raudone.
— Prieš vaiką ranka jums kelti? O 

įstatymus žinot? Kas bus už vaiko su
mušimą, girdėjot?

Šeimininkas apglumo, žvilgčiojo tai į 
mane, tai į Petrą, nesurodamas, ką da
bar daryti.

— A-a! — suspiegė Rozalija. — Ne
klausei tikros motinos, įsileidai balša- 
viką į namus! Štai ir turi, ir turi, ir tu
ri! Savo namuose piemenio kepštelti 
nebegalima!

Šeimininkas pasijudino. x
— Aš jam kai įdėsiu įstatymą — tris 

dienas krauju čiaudės! O bandą palikti 
miške — įstatymas? Iškadą man daryti 
— įstatymas? Atiduok piemenį, dur
niau !

— Pasiimk, — šyptelėjo Petras nesi- 
/Judindamas.

/ Šeimininkas sušnypštė, ir aš pama
čiau. kaip jo akys užsidegė tamsia rūsty
be. Tuoj, rodos, griebs mus abu su Pet- 

. ru ir jau kad duos, tai duos!
— Jeigu pridarė iškados — jis atsakys, 

—tyliai pasakė Petras. — Bet atsakys 
teisme, o ne tavo kieme.

Ir pasuko trobos link, nusivesdamas 
mane už rankos. Uždaręs paskui save 

• kamaros duris, sėdo ant suolo, pamojo 
man prieiti, pasistatė sau tarp kelių, 
tekštelėjo delnu per žandą.

— Basly, basly tu netašytas! pasakė 
jpiktai. —Ar valdišką pasturgalį turi, ar 
Kurį velnią, kad su tokiu džiaugsmu ki
ši jį po diržu? O dar vyras būtum! 
\ — Tai kad aš kaltas. . .

— Žinoma, kaltas! patvirtino jis. —

Aš ir vėl nežinojau, ką sakyti. Jis pa
tylėjo, spūsterėjo mane keliais iš abie
jų pusių.

— Tu — žmogus, — pasakė griežtai.— 
Piemuo šunies vietoj laikomas, bet — 
žmogus. O žmogaus negalima mušti! Su
pratai?

— Aga. . ..
— Nė velnio tu nesupratai! — šypte

lėjo jis. — Na, eik, persivilk sausais. Ir 
užėsk ko nors. Pilve, tur būt, žarna žar- 
non lenda.

Išėjo. Atrišau aš savo drabužius, ku
riuos buvau susukęs į kezulą, kaip kadai
se pamokė motina. Bet nespėjau persi
vilkti, o Petras vėl atėjo, nešinas žiau- 
bere duonos ir dubinėliu pieno.

— Šeimininkų paprašiau, — nusijuokė 
linksmai. — Pavalgyk ir mauk prie ban
dos. Ir manęs darbas laukia, nebėr kada 
čia su jumis, išgverėliais, tąsytis!

Aš užguliau dubinėlį. . .

Anksti rytą, vos nuraudus rytų padan
gei, Petras kumšėjo man į pašonę ir 
linksmai šaukė:,

— Kelkis!
— Dar anksti. . . — murmėjau aš, ko

ne alpdamas nuo rytmiegio saldumo.
— Aš tau parodysiu anksti!
Atsirėmiau abiem rankom lovos, kad 

neparkrisčiau. Kamaroj buvo dar beveik 
tamsu. Sujaukta lova kvepėjo prakaitu, 
per naktį įgulėta šilima. Grįžtelėjau į 
pagalvę: kiekviena jos pakulinio už- 
valkto raukšlelė, kiekvienas prasišovęs 
plunksnos spaiglys atrodė kaip pasakiš
ka švelnybė, neatlaikomai traukė artyn. 
Ir štai.-. . ji, pati pagalvė, pakilo nuo 
lovos ir prisiglaudė man prie skruosto.

— Vėl tu atsigulei?! — šaukė Petras. 
— Gal prašyti tave reikės ?!

—Tuoj, tuoj' . . — sudejavau aš, giliau 
įsiknisdamas į pagalvę. — Aš tik tru
pučiuką ir. . . ir tuoj. . .

Petras nubloškė apklotą, išvertė ma
ne iš lovos, ir čia pat ant aslos aš jau 
pabudau kaip reikiant. Išėjome kieman. 
Petras pastvėrė svirties kartį, numurdė 
kibirą į patį šulinio dugną ir ištraukė iš 
ten vandens, tokio šalto, jog šiurpas 
krėtė vien pažiūrėjus į jį. šliukštelėjo 
Petras ' visą kibirą lovin, pasėmė dar ir 
dar, nusimetė marškinius.

— Na, ko stovi dabar kaip mušamas? Trauk marškinius žemėn, eikš čia! , ,

zuotų už laisvų minčių 
skleidimą, kad ateities žmo
gus jame gyventų be bai
mės karo ir savęs sunaiki
ni m vandeniliniais ginklais.

Kai garsūs ir labai bran
gūs mokslo vyrai, nepakęV 
dami tokio jų asmens pa
žeminimo, turėjo nusižudy
ti, tai — “Amerikos trage- 
gedija,” pasakė Dreiseris.
Jei jaunasis Sherwood bū

tų kovojęs su ragangaudžių 
komitetais, ar tuo būtų su
kėlęs tokią protestų audrą, 
kokia sukėlė jo mirtis? Vai- 
giai.

REIKĖTŲ 
PATYRINĖTI

Amerikos piliečiams rei
kėtų patyrinėti, ar teisin
gai elgiasi tūli kongresma- 
nai ir senatoriai. Jie, nieko 
neatsiklausę, veik dubelta- 
vai pasikėlė algas. Pasikėlė 
ly tyčia savo piliečius laiky
dami ant pajuokos. Tary
tum piliečiai gyventų kur

ROMANAS 

nors ant Marso ir nieko ne
matytų ir nežinotų, kad 
Washingtone jų išrinkti at
stovai darbuojasi ne rinkė
jų, o tik savo naudai.

Gerą pavyzdį parodė šio
mis dienomis jų aliarmas 
Kongrese dėl civilinių tei
sių biliaus. Nekurie didla- 
piai kaltina tik pietinių 
valstijų senatorius ir kon
gresmanus. O iš tikrųjų už 
civilinių teisių biliaus suža
lojimą kalti daugiau šiau
rinių valstijų senatoriai ir 
k o n g r e smanai. ' Pietinių 
valstijų kongresmanus ir 
senatorius galima būtų pa
teisinti, nes jie kovoja už 
savo laisvę. O jei tas bilius 
būtų praėjęs, kaip jis buvo 
Eisenhowerio įneštas, tai 
tokie Russelliai, Johnsonai 
amžinai nesėdėtų Kongrese. 
Negrai, kurių ten yra mil
žiniška dauguma, išsirink
tų savo kongresmanus ir 
senatorius. Štai, kodėl to
kie Russelliai taip griežtai 
stoja už tą “status quo.” 
Jam pasiliekant galioje mi
lijonai negrų neprileidžia- 
mi balsuoti; keletas desėt- 

Bet ar užpakalis už viską atsako? Jei
gu šitaip elgsies, tai greit ir sėdėt nebe
turėsi ant ko! Ir vėlgi — kaip tu gali 
leistis mušamas?!

— Aš nežinau. . .
— Nežinai?! —nustebo jis. — O kas gi 

žino?
— Aš nežinau. . .
— O jeigu aš arba, duokim, Ona pano- 

rėsim tau suduoti? Tu prieš mus kelnes 
nusitrauksi? Ką?

— Tu manęs nemuši.
— O tu iš kur žinai?

kų baltveidžių išsirenka sa
vo kongresmanus ir senato
rius.’ Būna jie tose šiltose 
vietose iki numiršta.

Labai prastai mūsų kon- 
gresmanai ir senatoriai pa
sirodė prieš rinkimus. Ir 
jie neturės kuo pasigirti 
prieš rinkėjus. Civilinių 
teisių bilių sužalojo taip, 
kad jis ir bus įstatymu, 
bet be trečio paragrafo jis 
bus silpnutėlis.
NEPAŽĮSTA ISTORIJOS

Atrodo, kad nei kongres- 
manai, nei senatoriai, nei 
“garbingieji” diplo matai 
nežino istorijos, arba neno
ri žinoti. O jie turėtų isto
riją gerai pažinti. Juk is
torija parodo, kaip dar la
bai senuose viduramžiuose 
buvo įsigalėję kruvini dikta
toriai, kurie buvo užkaria
vę veik visą Aziją ir dau
giau pusės Europos. Jie 
buvo nušlavę ištisas didžiu
les šalis ir pavergę jų žmo
nes. Pirmas toks buvo 
Chenis Chanas. Laikui bė
gant visa tai subliūško, su- 
susprogo.

TRYS GIMINIŲ 
FAMILIJOS v

Mūsų šalį valdo iš tikrųjų 
tik trys labai galingos gi
minių familijos. Tai yra: 
prezidento giminė, Wall 
stryto biržos-ryklių giminė 
ir trečia galingiausia — tai 
darbo unijų biurokratų gi
minė. Piliečiai išsirenka 
šalies prezidentą. Jis, at
vykęs Washingtonan pasi-' 
skiria - sudaro visą valdžios 
aparatą. Sudaro jį, žino
ma, iš artimiausių savo bi
čiulių. Kitus skiria Wall 
strytas. Piliečiai išsirenka 
savo valstijos gubernatorių. 
Jis, užėmęs savo postą, ki
tų partijų valdininkus pra
šai in’a, o į geriausiai apmo
kamas vietas paskiria savo 
artimiausius gimines ar bi
čiulius. Ir trečia: piliečiai 

[išsirenka savo miesto gaspa- 
dorių-majorą. Jis, užėmęs 
majorystę, kitų partijų val
dininkus arija visai palei
džia arba pažemina, o į jų 
vietas padeda artimiausius 
savo gimines arba bičiulius. 
Tas pats dedasi ir su darbo 
unijų biurokratais. Unijis- 
tai išsirenka, jiems atrodo 
patys, savo unijos preziden
tą ir vice-prezidentą. O iš 
tikrųjų paskui kas dveji 
metai tie narių išrinkti pre
zidentai išsirenka patys sa
ve, su pagalba jų sudarytos 
mašinos. Ir taip tas užbur
tas ratas ir sukasi. Ir visi 
vėliau susitaria, valdo ne 
tik šalį, bet ir darbo uni
jas... O iš tikrųjų tai darbo 
unijos turėtų valdyti savo 
šalį.

MYLI SAVO VADĄ
Darbininkai labai myli 

savo vadą. Tai man teko 
matyti dar .1909 metais, kai 
tik atvykau į Ameriką. Tai 
buvo gal porai metų pra
ėjus nuo pagarsėjusio labai 
didelio mainierių streiko, 
kuris tęsėsi net 6 mėnesius. 
Tada mainierių unijos pre
zidentu buvo garsusis John 
Mitchellis, kuris anglies ba
ronus beveik paklupdė. De
ja, gerąi pamenu, kai jis 
tais pačiais metais jau vėly
vą rudenį su visais savo 
bendrais atvyko į Swojers- 
velle, netoli Luzerne, Pa. 
(Atvyko prie lietuvių pa- 
praštai vadinamų Bradriko 
mainų), kur ir aš tuomet 
dirbdavau. Jis tuomet gal 
važinėjo po visus unijos lo
kalus, kad save pasigarsin
ti. Rodosi, tada buvo šeš
tadienis. Ir su kokiu entu
ziazmu, džiaugsmu mainie
riai sutiko savo vadą. Man 
dar ir šiandien tenka ste
bėtis. žmonelių, susirinko 
didžiausios minibs. Vadas 

pravažiavo nauju atviru 
automobiliu su savo ben
drais. O mainiereliai tik 
delnais ploja ir ploja. Kiti 
žodžiu garsiai sveikina, — 
ūžia, švilpia, juokiasi. Ta
rytum pats dievulis iš dan
gaus pas juos būtų nužen
gęs juos išvaduoti iš biau- 
rios mainų baronų vergijos!

Bet laikas bėgo, metai 
slinko į užmarštį. Upeliu
kais nusruveno daug vande
nėlio, jų vadas John Mit
chellis paseno ir mirė. Ir 
kas paaiškėjo? Paaiškėjo, 
kad tas jų gerasis vadas 
mainierius buvo pardavęs 
mainų baronams. Buvo 
pardavęs visa tai, kas' jau 
buvo mainierių išlaimėta. 
Jis mainieriams išlaimėjo 
tik.tiek: rudenį kai oras jau 
atvėsta, prasideda žiema, 
kompanijų anglis pabrangs
ta, tai ir mainieriams pri
dėdavo prie algų tam tikrą 
nuošimtį. Iš karto po du, 
tris, keturis centus ant do
lerio, o vėliau, žiemą, ko
kias dvi, tris algas gauda-. 
vom su priedu net iki 9 cen
tų ant dolerio. Bet kai tik 
į pavasarį oras atšildavo, 
tie priedai taip ir dingda
vo. O mainieriai laike ęli- 
džiojo streiko laikėsi labai 
griežtai, kad jokis streik
laužys negalėjo nė pasiro
dyti toje mainų apylinkėje. 
O jei būtų buvęs teisingas 
vadas, tai mainieriai būtų 
laimėję ne tik dideles algas, 
bet ir lengvesnes darbo są
lygas, apsaugą nuo sužeidi
mų, užmušimo ir trumpes
nes darbo valandas.

“GERIEJI VADAI”
Taip, darbininkai be ribų 

myli savo vadą. Vadas iš 
unijos gauna algos $25,000. 
Bet unijistai mano, kad tai 
labai maža algelė, kad rei
kėtų pakelti bent penkiais, 
dešimčia tūkstančių. Ir lai
ke konferencijų, vadukas 
atsistojęs pasiūlo: “Mūsų 
unijos prezidentas turi gau
ti algos ne mažiau kaip 30 
tūkestančiu doleriu.” Ant
ras pasiūlo penkis tūkstan
čius daugiau. Trečias užgi
ri a. Ketvirtas ir penktas 
delnais paploja ... Ir įne
šimas priimtas vienbalsiai... 
Unijistai mano, kad juo di
desnę algą jų vadas gaus, 
tuo jis geriau kovos ir už 
jų algų pakėlimą. Ot, kur 
didžiausia darbininkų klai
da! Jie nesupranta to, kad 
juo didesnę jų vadas gaus 
algą, tuo mažiau jis rūpin
sis darbininkų algomis! 
Nes vado tūkestančiai jau 
įdėti į visokiausių kompa
nijų šėrus. Ir jeigu jis iš
kovos darbininkams labai 
dideles algas, tai jau nu
kentės ir jo dividendai. Va
das tik tada gerai kovos už 
darbo žmonių didesnes al
gas, kada jis pats negaus 
daugiau už vidutiniai išsi
lavinusį darbininką. Kol 
darbininkai šios tiesos ne
supras, tol jų būvis nepage
rės. ■

Būkime tikri, kad jau ne
betoli tas laikas, kada mū
sų Ameriką paims valdyti 
į savo rankas tikri ameri
kiečiai, kurie negeis diktuo
ti visam pasauliui. Jie bus 
valdovai ne Europos, ne A- 
zijos, ne Afrikos ir ne Pie
tų Amerikos,. o tik USA. 
Tokios Amerikos, kokią val
dė George Washingtonas, 
Jeffersonas, Lincolnas ir 
F. D. Rooseveltas.

Susninkų Jurgis

Buvęs sen. Lehman sveiksta
Daktarų ligoninėje buvęs 

senatorius Lelųnan eina ge
ryn.. Jis buvo susirgęs širdies 
sunegalėjimu, kai iš Europos 
grįžo. Lehman turi 79 metus 
amžiaus.
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PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Sezono atidarymo banketas. Įvyks 
spalio 20 d., 12:30 dieną, 318 Broad
way. Rengia LLD 2-ros kuopos mo
terys. Turėsime skanių valgių ir 
gražią dainų programą, šiame pa
rengime turėsime puikią progą ap
tarti dienraščio Laisvės vajaus rei
kalus gavime\ naujų skaitytojų. 
Taipgi pasveikirisime kanadiečių lei
džiamą Liaudies Balsą—jo 25 metų 
sukaktį. Kviečiame visus dalyvau
ti. Rengėjos. (201-203)

WORCESTER^ MASS.

Vasara jau prabėgo ir vėl 
mes turėsime • iškilmingą tra
dicinį bankietą sezoniniam 
uždarymui Olympia Parko. 
Tai įvyks parko patalpose 
spalio 19 d. Pradžia 6 vai. 

5

So. Boston, Mass
SEZONO ATIDARYMAS

BANKETAS
Rengia L. L. D. 2-ros Kp. Moterys

Sekmadienį, Spalio 20 Oct.
318 Broadway — Pradžia 12:30 dieną *

Turėsime skaniai priruoštus pietus ir gražią 
dainų programą, šiame parengime turėsime puikią 
progą aptarti dienraščio Laisvės vajaus reikalus, 
gavimą naujų skaitytojų ir atnaujinimų. Taipgi 
pasveikinsime kanadiečių leidžiamą Liaudies Balsą 
jo 25 metų sukakties proga. Kviečiame visus daly
vauti šiame parengime.—Reng. Kom.

V gB - TĄ DIENĄ 
B I I LAPKRIČIO
> NOVEMBER PRADŽIA 

3:30 P. M.

ĮVYKSTA DIDŽIOJI MŪSŲ Iškilmė

Laisves Koncertas
Visi apšvietą branginantieji turi rūpintis, kad 

šis koncertas pavyktų, kad jame būtų daug pub
likos, kad prisipildytų didžioji

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.,

Programoje Dalyvaus
AIDO CHORAS, vadovaujant Mildred Stensler, yra 
specialiai pasiruošęs šiam koncertui. 'V

SUZANNA KAZOKYTĖ, dramatiškas sopranas, 
pasižymėjusi solistė, dalyvaus šio koncerto progra
moje.

AUGUSTINAS IEŠMONTA, baritonas, puikaus ta
lento dainininkas, solistas, po ilgos pertraukos vėl 
bus ant estrados.
UKRAINŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ, labai lietuviams mė
giamas numeris, bus programoje ir šiame koncerte.

vadovaujamas

JULIUS KRASNICKAS, tenoras, iš Clevelando, 
Ohio, gražiai atsižymėjęs savo profesijoje, ypač su 
rusų grupe gastroliuodamas Europoje, bus progra
moje.

WORCESTERIO AIDO CHORAS,
JONO DIRVELIO, kuris anksčiau Laisvės koncer
tuose yra sukėlęs daug ovacijų, bus ir šiuom kartu.

ONA DIRVELENĖ, sopranas, ir JONAS SABA
LIAUSKAS, tenoras, iš Worcester, Mass., talentingi 
solistai, jiedu taipgi pasižymėję kaipo duetistai, ir
gi dalyvauja programoje.

Bus dar ekstra numerių apart aukščiau suminėtų, 
Taigi iš anksto rūpinkitės išgirsti ir pamatyti šį 
taip įspūdingą koncertą.

[V ĮŽANGA 
$1.50
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3 pųsL Laisvė (Liberty) Tręčiad., spalio (Oct.) 16t 1957.

vakare. Kaip praeityje, taip 
ir šiemet bus šaunus bankie- 
tas su gausybe valgių ir gėri
mų. Jono Dirvelio orkestras 
šokiams. Nepraleiskite pro
gos. Visi yra kviečiami daly
vauti smagiame bankiete.

Draugijos Komitetas

Senukas premjeras
Dublinas. — Airijos 

premjeras De Valera minė
jo savo 75-tą gimtadienį. 
Apart Vakarų Vokietijos 
kanclerio Adenauerio, kuris 
turi 80 metų amžiaus, De 
Valera yra seniausias Eu
ropos premjeras.

PO KONCERTO
ŠOKIAI



• PICTURE WINDOW”
Labai dabar madoje statyti 

mažas stubeles, arba kartais 
ir didesnes, ant didesnių plotų 
žemės su taip vadinamu “pic
ture window”, paveiksliniu 
Jangu. Tokis langas yra ne
mažo fomriato ir su kuoma- 
žiausia rėmų, arba visas be 
jų — vien tik stiklas, kaip, sa
kysime, krautuvės langas. Tr 
tokis langas yra taikomas, 
a>’šku, tokiam kambariui, ku
riame daugiausia sėdinėji.dy- 
l.inėji — gyvenruimiui”.

Bet tokiam langui reikia 
tinkamos ir scenos, idant ga 
lėtu m ir norėtum nuolatos i jį 
pažvelgti. Juo gražesnė sce
na, juo patrauklesnis regi
nys, tuo reikalingesnis tokis 
langas, ir tuo maloniau į jį 
pažvelgti. Nes jeigu turėsi 
kokį šiukšlyną prieš akis, tai 
netik nenorėsi i jį žiūrėti 
dažnai, ale dar ir užtrauką 
ant tokio lango užtrauksi.

Didmiesčiuose, aišku, sun
ku tokiais langais pasinaudo
ti. Dažniausia kito namo arti
ma siena prie pat tavo lango, 
ii žiūrėk i ją, jeigu nori. Tai 
tokių langų didmiesčių stubo- 
sc ir nėra. Bet...

Ypatingai vėlesniu laiku 
pradėjau pastebėti tūlų pro- 
•nesyvių žmonių lietuvių ga
bumus daugiau ir daugiau. 
Kur tik nepažiūrėsi, kur tik 
nekriptelėsi, vis pastebėsi 
juos kuomi nors atsižymėjus 
— tai bizny, tai amate, tai 
dailėje. Noroms, nenoroms 
turj sutikti, jog tie žmonės la
vinosi, mokinosi, o dabar, se
natvėje, jų gerosios pusės pa
sirodo.

Kaip ir daugelis lietuvių, 
Kanstantas ir Julijana Ans- 
l.iai gyvena pačiame vidury 
New Yorko miesto, pačiame 
susikimšime, Brooklyno daly. 
Jie čia didžiąją dalį savo gy
venimo Amerikoje praleido, 
užsigyvendami net ir nuosa
vą namelį, kuriame, rodosi, 
it^būt vilties turėti “picture 
window”, nes čia stubą prie 
stubos ir stuba ant stubos. 
Bet gabumai ir neįmanomo
se vietose stebuklus parodo.

Jų name 1 i s suspaustas, 
kaip sūris, tarp kitų šimtų na
mų namelių. Net jų ir šoninės 
sienos ne jiems veniems pri
klauso. Jiedu pusininkai su 
vienu Susiedu ir kitu, nes pu
sė sienos, išilgai, jiems pri
klauso, o kita pusė — susie- 
dui, taip vadinama “party 
wall”. Jau jos pats vienas ne
pajudinsi...

žemės plotelis: aštuonioli
ka pėdų skersai, ir gal šim
tas, gal ne, išilgai. Taigi, ant 
tokio ploto nekokį ten namą 
pastatyti ir nekokį ten daržą- 
sodą gali turėti. Bet, štai, ka
me ir įdomu, kad prie gerų 
norų ir gabumų ir prie tokių 
aplinkybių stebėtiną vaizdą 
gali sutverti — net ir “pictu
re window” gali turėti ir juo- 
mi visą gyvenimą džiaugtas. 
Namukas užima pusę vieno 
galo ploto, nuo gatvės, o dy
kuma - daržas - jardas — kitą 
pusę.

Jųdviejų virtuvė ir valgo
masis stalas užpakalinėj daly 
namelio, žemutinėj daly, ly
giai su žeme. Du platūs lan
gai, kuriuos galima pavadin
ti paveiksliniais, nes jų rė
muose nėra jokių kryžiavo- 
nių, grynas stiklas. Prieš pat 
juos ir stovi tas stalas. Prie 
rito stalo ir 1 valgo Julė ir 
Kanstantas. Ir štai ką jiedu 
per tuos “picture windows” 
mato:

Maža graži pievelė, žalia 
žalutėlė, labai smulkios koky
bės žolė ir kiek dobilėliais 
maišyta, gražiai, lygiai* apkar
pyta. Ji daugiau atrodo į ste
bėtinai patrauklų, divonėlį, o 
ne į pievelę. Apie ją apvestas 
siauras cementinis takelis 
apie aršinos tolumo nuo vie
nos ir nuo kitos susiedų tvo
ros, ir apie dešimt pėdų nuo 
užpakalinio susiedo rube- 
žiaus. Pačiame gale pievelės, 
ties viduriu, paukščiams mau
dytis ‘ ir atsigerti dubenėlis, 
apie stalo aukščio ir poros pė
dų pločio, apie sprindžio gilu

mo, cirkuliarus ir ant apva
lios kojelės, pilnas vandens.

Tuoj irž šitos paukščių mau- 
dynėlės prasideda džiunglinė 
“giraitė”, apie dešimts pėdų 
gilumo ir eina per visą plotelį. 
Giraitė susideda iš žydinčiųjų 
krūmokšlių — bezda, vidži- 
bja, putinėlis, jazmantas 
ir klevelis. Pakraščiuose ser
bentai ir agrazdai, ir taipgi 
aviečių prisimaišę. Jie visi su
sodinti tiksliai arti vienas ki
to, todėl jie bando praaugti 
vienas kitą,.sudarydami gana 
aukštą giraitę — gal bus apie 
penkiolikos pėdų aukščio. O 
kadangi tanki, tai ir neper
matoma. Tas padaro giraitę 
kaip ir “background” dėl ši
to puikaus reginio, ir ji atsto
ja uždangą prieš užpakalinius 
namus, kurių užpakaliai vi
suomet tokie negražiai atro
danti.

Giraitės apačia ne dyka. 
Įvairiaspalvės bigonijos ten 
žydi. Tarpe jų auga afrikinės 
violetės. O žalialapiai stubų 
dekoratyviniai ajarai suteikia 
bigonijom ir violetėm kont
rastą. Ir jie visi mėgsta prie
dangą. Priešakyje, įvairia
spalviai jurginai — tiek išsi
tiesę aukštyn, kad net bando 
pralenkti ir pačios 'giraitės 
medelius. Dar prie jurginų 
apačios žėri krimsoniai f aler
genai ir pitunijos.

Nieks į šią giraitę kojos ne
padės nepadaręs žalos, apart 
Julės ir Kanstanto. Jiems Čia 
kiekvienas žiedelis žinomas..

Nuo miniatūrinės giraitės, 
link langų, vienu ir kitu pa
kraščiu išsitiesę, prie penkių 
T ėdu štankietinių tvorų, vėl 
tie įvairiaspalviai jurginai. 
Tarpe jų žydinti krūmakšliai. 
Priešaky j ų, geltongalviai 
gvaizdikai, dar žemiau — pi- 
tūnijos, bigonijos ir falergo- 
nai. Tarpe jų rasi ir žemuo
gių, apart smulkučiais žiede
liais kitų kvietkelių. O aukšto
sios tvoros pasirėdę, kaip ko
kia pavasarine kepuraite, 
“morning glorijomis” — mė
lynąją vijokline rožyte ir ro- 
žavaisiais žirnikėliais.

Prieš pat langus, prie pat 
virtuvės, du dideli kelmai to- 
nieičių, pririšti pi’ie stiebelių, 
prie kurių ir tomeitės tebeka
bo.

Diena iš dienelės, Julė ir 
Kanstantas mato, prie stalo 
sėdėdami, šituose languose sa
vo rankomis sutvertą miniatū- 
rinį gamtos juvelėlį — akį 
traukiantį kviietkais prikimš
tą sodelį. Niekada ir niekada 
jiems nenusibosta žiūrėti, nes 
gamta nieko nelaiko pasto
viai — viską keičia net dieno
mis, ypatingai žiedus.

Taip sukimšti augmenys 
reikalauja daug maisto, nes 
jiems nėra kur jo gauti iš to
kio mažo plotelio žemės. Bet 
gyvenimas išmokė Julę ir 
Kanstantą sužinoti, kokio ir 
kiek • augmenys reikalauja 
maisto, todėl jų augmenys 
niekada ir niekada ji nesto- 
kuoja — jie niekada neba
dauja, net dar “nusipenėję”...

Dabar, spalio mėnesį, žiū
riu per vieną jų tą “picture 
window” ir atsižiūrėti nega
liu. Virš tų langų, kaip kokį 
stogelį sudarančios, vynuogės 
kabo, o už jų visa ta miniatū- 
rinė kvietkyno panorama vi
same savo gražume. Kur net 
ii animacijos netrūksta. Būre
lis paukštukų atlėkė ir nusi
leido ant dėl jų padaryto du
benėlio. Ir dar vieta nepasida- 
lma — kur vienas nori stoti, 
tai ir kitas tos vietos nori, 
nors daugel yra dykos vietos. 
Elgiasi panašiai, kaip* žmonės.

žmogaus lavinimasis, gabu
mai ir geri norai sutveria tą, 
ko pati gamta neįstengia. Pa
tys tvėrėjai gauna pasitenki
nimo, o kiti — inspiracijos ir 
malonumo. A. Gilmanas

REIKALAVIMAI
MERGINOS! MERGINOS!

Lengvas Supos Darbas 
Patyrimas Nereikalingas

ROSS WATCH CASE CORP 
21-30 44th Dr., L. I. C.

ST. 4-7840
(201-204)
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LIETUVIU TARPE
Lankėsi vajininkas Ch.

Urbonas

Šiomis dienomis čia lankėsi 
dienraščio Laisvės vajininkas 
Ch. Urbonas iš Hudson, Mass.

Jis čia buvo atvykęs atlan
kyti mirusio brolio žmoną, ku
ri gyvena Brooklyne. Ta pro
ga jis aplankė Lietuvių Kul
tūrinį Centrą ir /jame įsistei
gusias įstaigas.

Buvo labai malonu sir d. Ur
bonu pasikalbėti. Jis kiek 
plačiau paaiškino apie mirusį 
savo brolį Julių Urboną. Ju
lius ilgą laiką gyvenęs Central 
Brooklyne ir turėjęs nemažai 
pažįstamų. Bet 1926 metais 
išvykęs j Lietuvon apsigyventi. 
Įsigijo jis Dirvonienų centrą 
Užvenčio rajone, Luokio para
pijoje. Ir jis ten iki šiol gyve
no. Bet šiomis dienomis gau
ta nesmagi žinia, kad jis nu
krito nuo šieno vežimo ir užsi
mušė.

Atvykdamas New York an,
Ch Urbonas atvežė pluoštą 
atnaujintų prenumeratų. Jis 
pareiškė, jog vajaus metu 
smarkiai darbuosis. Su juo 
čia lankėsi ir williamsburgie- 
tis St. Rumšą, d. Urbono se
nas pažįstamas.

' Rep.

Pasveikino kanadiečių 
Liaudies Balsą

Kanadiečių Liaudies Balso 
sidabrinio • jubiliejaus proga 
grupė newyorkiečių sudėjo 
tam savaitraščiui sveikinimus. 
Sveikino (su dovanomis) se
kami :

ALDLD C. Komitetas $25.00
Kl. Depsas . ................ 5.00
A. Bimba ...................... 5.00
Stef. Sasna .................... 5.00
St. Večkys .................... 5.00
J. :S. ............................... 5.00
A. P................................... 5.00
R. Mizara .................... 5.00
J. Gasiūnas .................. 5.00
ALDLD 185 k p.......... .. 3.00
Amilija ........................ 3.00
Ona . . . ......................... 3.00
Ch. Balčiūnas ............. 2.00
Lilija .................   2.00
J. Kairys ...................... 1.00
J. Grybas ...................... 1.00

Norėjo tyro oro, sutiko mirtį

Mrs. Kate Greenberg bąn- 
dč pro langą gauti . daugiau 
tyro oro, bet netikėtai iškrito 
nuo '12 aukščio ir užsimušė. 
Ji sirginėjo dusuliu.

Pranešimas
Brooklyno Lietuvių Moterų Klu

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
spalio 17 d., 8 v. v. Bus labai svar
bus susirinkimas, tad visos narės 
yra prašomos dalyvauti. Pirm.

(201-202)

reikalavimai
Jaunas vyras nori fornišiuoto 

kambario, taipgi būtų pageidauja
ma naudoti Virtuvę. Rašykite: Al
bert Sutkus, 108-01 $6th St., Ozone 
Park, N. Y.

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
PARIETA! 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, iškaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. iki 
6:00 P. M. šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

MES PRIIMAM PAKILTUS MANHATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 8, N. Y.

ORCHARD 4-1540

G. Flvnn kalbės kartu su kitu 
<•

partijų kandidatais mitinge
išeis, dar nežinia.

Elizabeth Gurley Flynn, 
komunist ė, kandidatuojanti 
kaip Liaudies teisių partijos 
kandidatė iš 24 distrikto į 
miesto tarybą, pakviesta kal
bėti Cooper Stuyvesant srities 
Moterų balsuotojų lygos 
(League of Women Voters) 
mitinge.

Tai bus priešrinkiminis mi
tingas, kuris Įvyks Junior 
Highschool salėje šio (spalio) 
mėnesio 21 dieną. Mitinge 
kalbės demokratų kandidatas 
į miesto tarybą iš to distrikto 
Daniel Weiss, republikonų 
kandidatas Del Boso ir taipgi 
liberalų kandidatas Walter 
Kirschenbaum. *

Taipgi pakviesti kalbėti re-

Po miestą pasidairius
HARRIMANAS LABAI 
ĮSIŽEIDĖ, BET JAU 
DOVANOJO VISIEMS

Praeitą savaitgalį tapo pa
skelbta, kas New Yorke sutiks 
Britanijos karalienę — majo
ras Wagneris ir kiti aukšti 
pareigūnai, visokie svarbūs 
asmenys — visi, bet ne New 
Yorko gubernatorius Harri- 

! manas.
Harrimanas labai įsižeidė. 

Jis, pagaliau, gubernatorius, o 
be to jis'dar yra buvęs Ame
rikos ambasadorius Britanijo-

Registracija 
pavyko,-bet 
negeriausiai
Registravimasis rinkimams 

baigtas. Praeitą šeštadienį bu
vo paskutinė diena, kuomet 
galima buvo registruotis — ir 
šiuo kartu tai buvo pastovus 
registravimasis. P a s k utinę 
dieną užsiregistravo 482,596 
asmenys. Taipgi, iš viso užsi
registravo 2,450,107. 1953 
metais registravosi tik 2,396,- 
858.

Sakoma, kad tai geras at
sieisimas, bet ne geriausias. 
Kadangi šiuo kartu registra
vosi pastoviai, tai manyta, 
kad žymiai daugiau šiuo kar
tu registruosiš. Bet gautieji 
rezultatai visvien neblogi, sa
ko politikieriai.

Kaip tai paprastai atsitin
ka, kiekviena partija teigia, 
kad geras registravimasis yra 
jos naudai. Demokratai tei
gia, kad geras registravima
sis reiškia, jog jie lengvai lai
mės rinkimus. Bet republiko
nų kandidatas į miesto merus 
Christenberry yra įsitikinęs, 
sako jis, kad yra kaip tik at
virkščiai — paprastai republi- 
l.onai yra labiau apsileidę 
kaslink ^registravimosi, sako 
jis, negu’ demokratai, o gau
sesnis registravimasis reiškia, 
jog republikonai gaus dau
giau balsų...

I1

publikonų kandidatas į Man- 
hattano prezidentą generolas 
Krulewitch ir d e m okratų 
kandidatas į tą pačią vietą 
Jack, kuris jau eina tas parei
gas.

Kai kurios Moterų balsuo
tojų lygos narės stojo prieš 
komunistės Flynn .kvietimą, 
bet dauguma nutarė', kad rei
kia išklausyti visus kandida
tus, kokių; nusistatymų jie ne
būtų.

Tarne mitinge publikos na
riai galės statyti klausimus 
kalbaantiems kandidatams.

Tu*o tarpu Flynn komitetas 
skelbia, kad kreipėsi į 6 tele
vizijos ir radijo stotis pra
šant 10 arba 15 minučių laiko 
savo priešrinkiminėms pro
gramoms. Kas iš to prašymo 

jc, pažįstąs dabartinę karai ie- 
buvo visai jauna mergaitė.

Nežinia, kas atsakomingas 
už tą Harrimano nekvietimą, 
bet Wagneris dabar pareiškė, 
kad“Harrimano nereikėjo mi
nėti. nes savaime aišku, kad 
jis ten bus.” Gubernatorius 
sako dabar, kad jis visiems 
atleidžia už įžeidimą.

Praeito sekmadienio anks
tyvą rytą, apie 12 minučių po 
šeštos valandos, prieš pat 
auštant, kai kurie newyorkie- 
čiai matė praskriejant dirbti
nį tarybinį satelitą. Tiesa tai 
nebuvo pats satelitas-sputni- 
kas, o viena dviejų raketų, 
kurios skrieja su sputniku 
maždaug ta pačia orbita.

Raketa buvo matoma gan 
aiškiai per kokias penkias mi
nutes, vienu metu n,et kaip 
aiškiausiai žibanti žvaigždė. 
Padarytos ii* aiškios fotografi
jos, kurios vėliau atspausdin
tos spaudoje.

Geriausiai ją matė moksli
ninkai per savo žiūronus iš 
RCA dangorėžio stogo. Bet ją 
matė ■■ ir kiti mokslininkai, 
taipgi kai kurie mėgėjai ste
bėtojai. Yra tūkstančiai žmo
nių, kurie tarybinio satelito 
praskriejimo metu 1 virš New 
Yorko išeina jo stebėti. Tarp 
tų entuziastų randasi, sako
ma ir tokių, kurie nelabai įsi
gilino į visą dalyką ir nežino, 
kad satelitas ir jį lydinčios ra
ketos gali būti matomi tik 
prieš auštant arba tuoj po 
saulėlydžio, kuomet žemėj 
tamsu, bet aukštumoje šviesu.

Tokių atsitikimų, tai yra, 
satelito praskriejimo virš 
New Yorko jau buvo keletas 
tinkamu laiku1, bet kartais ma
tymui kenkė debesuotas dan
gus. Vienaip ar kitaip, moks
lininkai sako, kad jeigu sput- 
nikas laikysis erdvėje, tai 
newyorkieciams dar bus daug 
progų jį pamatyti..

Didžioji sensacija ir nuosta
ba, kurią sukėlė sputnikas, 
pamažu čia jau pradeda nusi
dėvėti — prie visko, kad ir 
labiausiai jaudinančio daly
ko, priprantama. Bet tas nuo
stabos jausmas be abejo bus 
atnaujintas, kai Tarybų Są
junga ateinantį mėnesį iššaus 
savo didesnį satelitą.

MAITHEWA.
BUYUS i

(BUYAUSKAS) ;

LAIDOTUVIŲ ;
• DIREKTORIUS

*oc**oc*
:: 426 Lafayette St. :

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172
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SERGA
V. Žilinskas jau grįžo iš li

goninės ir dabai* gydosi savo 
namuose Woodhavene. Nors 
dar netvirtas, ' bet namuose 
jau gali vaištinėti.

Jis yra pasiilgęs savo pažįs
tamųjų, ypač aidiečų, su ku
liais per daugelį metų veikė. 
Aidiečiai taipgi jo laukia atei
nant Į i choro praktikas penk
tadienių vakarais.

Linkime d. Žilinskui ligą 
nugalėti ir vėl su mumis 
bendrai veikti.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai,

HELP WANTED—FEMALE 
........................................................................................................  L - -

SLAUGĖS
REGISTRUOTOS

/

40 valandų Savaitė
Visoms Pakaitoms

Visos Pašalpos

DIRECTOR OF NURSING 
SERVICE

ST. LUKE’S
HOSPITAL

11311 SHAKER BLVD. 
CLEVELAND, OHIO

(199-202)

Virėja ir prie stalo, šeima iš 3 
suaugusių, Manhattane. Kalbanti an
gliškai. Gera alga, kiekvieną tre
čiadienį laisva, taipgi kas an'trą sek
madienį. Turime ir kitus darbinin
kus. Victor Ridder, Butterfield fl- 
1271'. (200-202)

SUKNELIŲ
SIUVĖJOS

Tuoj reikalingos 
Su patyrimu. Gera alga.

TE. 8-2975.
(201-207)

For Rent

Bronx, N. Y„ Burnside Ąve., 305 
East. Ideališka krautuvė išnuomavi
mui lengvam išdirbystčs darbui, 
16 x 86. Aukštos lubos, ištaisytas 
skiepas. Renda tik $135.. Geras pri
važiavimas. Tinkama dėl metalo 
išdirbystčs ir mašinšapei. CY. 8- 
2500. , (201-203)

MISC. ADS

Tractor & Trailer Clearance. All 
in A-l condition, many years of 
service, from these low priced units. 
Heavy duty 100% rubber Diesel 
Tractors. (1) ’52 Mack & 1 ’53 
Cummins, (5) Flat Trailers, from 32 
ft to 40 ft. long. Steinway Trucks, 
4202—19th Ave., Astoria. RA. fl- 
9142. (200-206)

BEAL ESTATE

Coney Island, B'klyn. 3 šeimų, 
mūrinis. 14 kamb., 6-5-3. $145 į
men. įeigos, • priskaitant 5 kamb. 
apt. Didelis kiemas, porčiai iŠ 
priešakio ir užpakalio. Arti parko, 
maudynių, mokyklų, bažnyčių ir 
subvių. Parapija — Our Lady of 
Solace. Turime tuoj parduoti, tu
rime kitus reikalus. Tikrai prieina
mas pirkinys. ES. 2-6959. (201-204)

Astoria, L. I. 2 šeimų, 11 kamba
rių, kamp. mūrinis, pusiau prijung
tas. Langai apdaryti, misingine 
švinorystė, aliejinis pečius. Parapija 
—Immaculate Conception, arti mo
kyklos, ir miesto Jr. High School. 
Dilmas Avenue stotis-subvė. $90 į 
mėri. įeigos nuo 1-mų lubų. Skiepe 
yra vonia ir lašai. Galima puikiai 
ištaisyti. $2,000. 20-87 83rd Street. 
Astoria 8-5993. (201-207)

Myrtle Ave.-—Williamsburg, 20 
family brickhouse. No heat. Cold 
flat. Rent $6,600. Cash $6,000.'Very 
good income. PR. 1-8800.

(200-206)

Bayridge-Brooklyn. 2 fam , oil 
beat, 2 car garage. 5 rooms im
mediate possession. Near parochial 
school, chtlrch, bus stop, stores. 
Unfinished basement. Priced right 
for quick sale, owner has other in
terests. Must see to appreciate. 
Shoreroad 5-0669.

(200-202)

House /or Sale. Astoria. 2 fam., 
3 garages, vacant. Being altered. Run 
short of money. No heat. 1 block 
from sub. 50x100—$16,500. Astoria 
8- 5448.

(200-206)

4 puti. Laisvė (Liberty) Trečiad., spalio (Oct.) 16,1951

HELP WANTED MALE

MECHANIC’S HELPER
4

With chauffeurs license, for pump 
repair company in Brooklyn. Steady 
job.

Buckminisfer 7-4309
(200-202)

MACHINIST

For Pump Repair Company in 
Brooklyn. Steady job.
BnckminiMer 7-4309,

(200-202)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Luncheonetet. Kaina tinkama grei
tam pardavimui. Dabar daro $500- 
600 į savaitę, 5’/2 dienos. Pora gali 
pagerinti biznį, operuojant 6 dienas. 
Artį fabrikų, mokyklų, St Micha? 
el’s parapijos. Brooklyne, kampi/- 
nis. Visos transportacijos. $80 mėn. 
rerid. 3 m. lease. ST. 8-9182.

(201-207) 
----------------------------------------------•, /

Moderniška kepykla. Pilnai įtai
syta, nauji šaldytuvai. Geroj apy
linkėj $1700 j savaitę, priskaitant 
6 kamb. apt., 3 oi u vėdinami. Par
siduoda prieinamai. GOVER REAL' 
ESTATE, 392 Rockaway Ave., Val
ley Stream 5-5640. (201-203)

Valgykla. Fontanas, Bronx, N. Y< 
Gera vieta. E. 149th St , arti A. 
ir P. ir šv. Marijos projektinių na
mų. įeiga $2000 į mėnesį. Ideališ
ka porai. Parduodame su nuosto
liu Per daug valandų vienam vy
rui’. MO. 9-9674.

(201-207)

KEPYKLA f
Daro gerą biznį, Flushing, N Y. 

$1,800 į savaitę.
PR. 5-6574 (3—6 v. v.)

(201-207)

DELICATESSEN. Estblished 9 yrs. 
100% location, Nassau County. 
Large new packing lost, $1300 
weekly gross without salads. No 
living quarters, low cash. Owner. 
Call PY. 8-9777. Attorney IV.3-7593*

(200-206)

Luncheonette. Modern, exc. opp. 
for couple Now Grossing $600 per 
wk. 5 days, can do more. Est. 7 
yrs. All modem, near factories and 
trucking companys. Moderate rental, 
4 yr. lease to go. Option. Priced 
right for quick sale. Owner has , 
other int. 540 W. 35th St., bet. 101h 
& 11th A ves , LO. 3-0339.

(200-206^ -

Stapleton, S I. Degtinės Krailk 
tuvė, įeiga $70,000, pačioje biznio K 
sekcijoje. Gerai įsteigtas biznis, ge
ras lease. Augkite su Statęn Is
land. Privatinis savininkas. Vientik 
pirkėjai. Gibraltar 8-1409.

(200-204)

TAILOR SHOP. Fully equip., in 
Tompkinsville, S. I. Est. 40 years, 
near Victory Blvd. Suitable for 
exp. fur man. Storage for 200 
coats. Doing $250 to $300 per wk. 
Rent $65 per month. 5 yr. lease 
by landlord. Large room, kitchen 
incl. Gi 7-6617. (196-202)

LUNCHEONETTE—FOUNTAIN, 
Westchester. Good location, com
mercial & factories. Nr. Bus stop, 
grossing $650 per wk. 5% days, 
rent $115, lease 9 yrs. Wonderful 
opp. for a couple, good reason for 
selling; investigate. fVery reasonable 
to right party. Call Atty at YO. 3-i 
5044, 9 A. M.—5 P. M. (198-204)

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

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. 
Call SO. 8-4362 days or ST. 8-2192.

(198-204)

PALM BEACH, FLA. 7 Urtit Apart
ment for sale at sacrifice. Go<xj5 
proposition for couple who wish -to 
reside in Florida to make living. 
Call (NY) JU. 2-0990 or RH. 4-\ 
2388. (198-204) \

MACHINERY & EQUIPMENT

Take advantage! Private Company 
selling a good unit. Greenlee* Gang 
Rip Seifeed Rip Saw, belt driven, 
Babbit bearing. Very reasonable. 
For inspection call Flushing 8-0820.

(200-202)

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 mfrš. 
600-12 in. mach., $60 ea. 300-14 iri 
$70 ea. Any quant. KLEEN-IT^ 
PRODUCTS, 2977 Coney Is. Ave., 
NI. 8-2655. (198-202)




