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(KRISLAI
Torontiečiu bankete.
Pagerbti.

$lgrIželiai pasakoja.
Apipilame klausimais.

Rašo R. Mizara

Sic krislai — trumpas ra
portas iš Kanados.

Praėjusi savaitgalį mudu su 
Ieva praleidome Toronte tarp 
'aišingų, svetingų kanadiečių 
lietuvių.

Tikslas? Savaitraščio “Liau
dies Balso’’ sidabrinis jubilie
jus — banketas jubiliejui ap
vainikuoti.

Banketas Įvyko pažangiųjų 
lietuvių svetainėje, kuri, at
naujinta, atrodo “kaip dan
gaus kampelis”: erdvi, šviesi. 
Sienos ispanei iuotos, sviesos 
naujoviškos-. stalai, kėdės 
naujos. Tik būk ten ir gerė
ki.s. O svečių bankete buvo 
pilna salė.

Sakyta nemaža kalbų-avei- 
kinimų, nušviečiant tą sunkų, 
bet šviesų kelią, kurį “Liau
dies Balsas” per 25 metus nu
ėjo ir žada eiti.

Atžymint savaitraščio su
kaktį, kartu buvo atžymėta ir 
redaktoriaus Jono Ylos 25-rių 
metų darbas ir pasišventimas. 
Jir buvo vienas “L. B.” suma

nytojų ; jis dirbo prie laikraš- 
čdo dar tu'omet, kai raides rei
ki? j o rinkti ' rankomis — jis 
pats jas taipgi rinko. J. Yla 
pasakė įdomią kalbą.

JAV lietuviai darbininkai 
padėjo nusipirkti /kanadie
čiams linotypą, kurį ir šiuo 
metu turi.

J. Yla buvo šiltai pasveikin
tas ir pagerbtas. Ta pačia 
proga jam buvo Įteikta kuk
li dovana — nauja rašomoji 
mašinėlė! Laikraštininkui — 
neįkainuojama dovana!

•
“Liaudies Balsas” su šiuo ju

biliejumi pasiryžo sukelti 
95,000 fondą, kad laikraštis 
galėtų eiti toliau. Pradžia pa
daryta nebloga. Ir mes nuve
žėme dovanų nuo laisviečių, o 
rochesteriečiai, kurie atvyko į 
banketą — černauskai ir Ba
rauskas — įteikė 9100. Kana
diečiai gaus iš mūsų; šalies ir 
daugiau dovanų.

— •

“Liaudies Balso” priešaky
je tebestovi ta pati trejukė: 
J. Yla , Z. Janauskas (techni
kas) ir iK. Kilikevičius, admi
nistratorius. Bet visi trys ra
šo laikraščiui. Sugyvenimai 
tarp jų man atrodo geras, 
draugiškas.

Na, o rėmėjų “L. Balsas” 
turi labai daug visoje Kana
doje ir JAV.

i. y •

'} Teko kalbėtis su daugeliu 
^Kanadiečių apie !visokius rei
kalus. Visi, be kitko, labai 
domisi sovietiniu palydovu, 
sputniku. Visi džiaugiasi šiuo 
tarybinio mokslo kūdikiu.

Hamiltoniečiai Pr. Vaivala 
ir A. Petronis pasimokėjo 
prenumeratą už Laisvę ir dar 
suteikė dienraščiui dovanėlių.

Po banketo buvome pa
kviesti kavutei pas P. ir A. 
Morkius. Tai jauna šeima, iš
taigingai gyvenanti. Petras 
Morkis —žymus namų staty
to j as-r an go va s; jis ir lietuvių 
Balę padarė tuo, kuo yra. 
? Bendrai, visi broliai Mor- 
įkiai, jauni vyrai, gražiai įsi-

(Tąsa 3-čiam puslap.)

Tarybiniai komunistai kreipėsi į Vakarų 
socialistus Artimųjų Rytų taikos reikalu; 
d ar kiečiai ir kiti jau įteikė atsakymus

Londonas. — Tarybų Są
jungos Komunistų partija 
atsikreipė į septynias Va
karų Europos socialistines 
partijas su raginimu, kad 
socialistai bendradarbiau
tų su komunistais, kad už
tikrinti taika Artimuose 
Rytuose. Po atsikreipimu 
pasirašė Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos gene
ralinis sekr. ^Chruščiovas. 
Atsikreipta į Britanijos 
Darbo partiją, ir socialistų 
partijas Francūzijoje, Itali
joje, Danijoje, Norvegijoje, 
Olandijoje ir Belgijoje. Tai 
vis kraštai, kurie priklau
so prie NATO. Trijuose 
tuose kraštuose socialistai 
stovi prie valdžios vairo.

Chruščiovas savo atsi- 
kreipime sako, kad vienin
telis būdas pabaigti vis aš
trėjančią krizę Artimuose 
Rytuose ir išvengti karo, 
yra padaryti visų didžiųjų 
jėgų pareiškimą, kad jėga 
nebus vartojama Artimuo
se Rytuose, kad Artimųjų 
Rytų kraštų nepriklauso
mybė bus respektuojama.

Kai kurios jau atsakė
Kai kurios partijos, į

Sobelio žmona 
atmetė teisme 
iškeltą pasaką
New Yorkas. — Rudolfo 

Abelio byloje liudininkas 
Hayhanenas, kuris sakosi 
esąs buvęs Tarybų Sąjun
gos žvalgybos leitenantas- 
pulkininkas, sakė, kad jis 
buvo gavęs įsakymą įteik
ti kelis tūkstančius dolerių 
Sobelio žmonai Helenai. 
Sobelis, kaip žinia, sėdi 
Alcatrazo kalėjime. Jis ta
po nuteistas po apkaltini
mu už šnipinėjimą byloje, 
kuri buvo surišta su Ro- 
senbergais.

Hayhanenas teigia, kad 
jis ir Abelis užkasė tuos 
pinigus Bear Mountain.; 
parke netoli New Yorka, 
paskui bandęs jai juos pri
statyti, bet negalėjęs, nes 
prie jos namų visuomet 
sukėsi policininkas.

Helen Sobel apie ši daly
ką padarė pareiškimą 
spaudai. Ji sako, kad visas 
dalykas yra iš piršto iš
laužtas. Nei ji, nei jos vy
ras niekad nebuvo šnipais. 
Hayhaneno liudijimas yra 
tik bandymas surišti Sobe
lio vardą su šnipinėjimu 
kaip tik šiuo metu, kuo
met rengiamasi svarstyti 
Sobelio ' apeliaciją Aukš
čiausiame teisme.

Hayhanenas liudijo, kad 
jis pažino Abelį kaip 
“Mark”. Jis pirmu kartu 
sutikęs jį pagal nurodymus 
iš Maskvos, sakė jis, RKO 
teatro koridoriuje Flush- 
inge. Nuo to laiko jis bu
vęs Abelio asistentas. 

kurias kreiptasi, jau atsa
kė. Britanijos Darbo parti
jos. sekretorius Morgan 
Philips atsakė Chruščio
vui. Jis aiškina, kad Darbo 
partija laikosi nuomonės, 
jog geriausias būdas rišti 
Artimųjų Rytų problemą 
yra per Jungtines Tautas. 
Atsakymas parašytas drau
gišku tonu. Bet darbiečių 
partijos pirmininkas Hugh 
Gaitskell, kuris stovi žy
miai į dešinę nuo Philipso, 
padarė pareiškimą, kad 
negali būti kalbos apie 
bendradarbiavimą tarp ko
munistų ir socialistų.

Danijos socialdemokratų 
lyderiai ir Norvegijos Dar
bo partijos vadovybė at
sakė panašiai, kaip britų 
darbiečiai — reikia palikti 
reikalą Jungtinėms Tau
toms. Olandijos Darbo par
tija dar neatsakė, bet ne
tiesioginiai per straipsnius 
savo spaudoje davė supras
ti, kad jos supratimas apie 
įvykius Artimuose Rytuose 
“pagrindiniai skiriasi nuo 
tarybinių komunistų supra
timo”.

Chruščiovas atsikreipė, 
skelbiama, ir į Italijos so

Togliatti ragino italus o o *
remti anti-kolonializmą

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos vadas Pal- 
miro Togliatti pasakė svar
bią kalbą parlamente. Jis 
sakė, kad jau laikas, kad 
Italija atsikratytų Eisen- 
howerio doktrinos ir pra
dėtų remti visas tautas, 
kurios kovoja prieš kolo
nializmą. Jis sakė, kad ita
lų. tauta pati pakankamai 
ilgai kentėjo po priespauda 
ir ji užjaučia visiems, ku
rie kovoja už laisvę. Arti
mųjų Rytų reikalu Italija 
turėtų užimti poziciją, ku
ri išplaukia iš jos pačios

Lenkijos P.P.R. 
smarkiau valosi 
nuo biurokratų

Varšuva. — Lenkijos 
Jungtinės Darbininkų par
tijos (PPR—komunistų) 
centro komitetas nutarė 
labiau apvalyti partiją nuo 
biurokratų ir savanaudžių. 
Iš partijos šalinami visi 
veikėjai, kurie vienu ar 
kitu būdu naudoja savo po
zicijas partijoje arba val
džioje savo reikalams. Ne
žiūrint, kaip energingai 
veikėjas nesidarbuotų par
tijoje, jis šalinamas, jeigu 
jis naudoja savo poziciją 
giminių arba sėbrų iškėli
mui į pelningas vietas val
džios aparate, jeigu jis 
pats kaip nors susikaupia 
kiek turto, pasistengia gau

cialistus. Iš prąnešimo ne
aišku, ar atsikreipta tik į 
Nennio vadovaujamą di
džiąją kairiųjų socialistų 
partiją, arba į dešiniuosius 
socialdemokratus, * kuriems 
vadovauja Saragatas. Dar 
nežinia, ką italai atsakė.

Sveikina Egipto žygį
Tuo tarpu sekamieji da

lykai vistėsi Artimųjų Ry
tu reikale:

Tarybų Sąjungos spauda 
pasveikino Egipto žygį, 
tai yra, egiptiečių karei
vių pasiuntiiųą Sirijon, 
kad padėti atmušti turkiš
ką arba kitokią agresiją.

Saudi-Arabijos karalius 
Saudas, kuris dabar vieši 
Libane, kuris tai pritaria 
Egipto-Sirijos blokui, tai 
nepritaria, paskelbė, kad 
jis nepatenkintas egiptie
čių atvykimu Sirijon. Esą, 
negerai, kad tas padaryta 
slaptai, nepasitarus su ki
tais arabiškais kraštais.

Jordanas sako, kad egip
tiečiai iš- viso atsiuntė Si
rijon tik vieną brigadą, 
susidedančią iš 3,000 karei
vių, bet taipgi atsiuntė ne
mažai sprausminių orlaivių.

laisvų tradicijų, vietoje 
vilktis Amerikos Valstybės 
departmento uodegoje.

Pranešama, kad Toglia- 
čio kalbą su plojimais suti
ko ne tik komunistai ir so
cialistai, bet ir kai kurie 
nepriklausomi deputatai.

Togliatti ragino parla
mentą pasisakyti “už tikrai 
nacionalinę Italijos užsienio 
politiką”.

Tuo tarpu kairiųjų so
cialistų vadas Nenni grįžo 
iš Prancūzijos ir Britani
jos, kur tarėsi su socialistų 
ir darbiečių vadovais.

ti bereikalingai ištakingą 
butą ir t. t.

Šalinami iš partijos visi, 
kurie asmeniškais sumeti
mais stengiasi uždengti ki
tų klaidas, kurie patai
kauja viršininkams, kurie 
daro ką nors kenksmingo, 
kurie neiškelia apsileidimo, 
sustingimo, biurokratizmo 
ir panaši'ai.

Savanaudiškų elementų 
valymas paliečia kartais 
ištisus skyrius. Kai kurio 
skyriai urmu pašalinti, o tik 
paskui atskiri nariai gali 
paduoti aplikacijas ir įro
dyti, kad verti būti par
tijoje.

“Trybuna jLudu” sako, 
kad PPR turi susidėti tik 
iš ideologiniai tvirtų ir at
sidavusių komunistų, ne iš 
karjeristų ir pataikautojų. 
Kai kada, sako laikraštis,

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Washingtonas. — Oficia
liai skelbiama, kad Ameri
kos karinės aviacijos moks
lininkai keletą kartų ban
dė iššauti raketą į 4,000 
mylių aukštį, bet be pasise
kimo. Tarybinis dirbtinas 
satelitas, kaip žinia, ke- 
lauja 580 mylių" aukštyje. 
Kaip aukštai Amerikos ra
ketos išlėkė, nežinia. Ar tai 
raketos, kurios galėtų iš
kelti dirbtiną satelitą, irgi 
nežinia.

Tuo tarpu Sputnikas ke
liauja aplink žemę. Trečia
dienio rytą prieš auštant, 
jis buvo aiškiai matomas 
virš New Yorko. Amerikos 
mokslininkai sako, kad 
kokios tai nežinomos jėgos- 
nuolat veikia Sputniką 
bent kiek keisdamos jo or
bitą — tai yra, keliavimo 
ratą. Ar tarybiniai moksli
ninkai žino, kokios jėgos 
veikia Sputniką, arba ar jie 
ką nors kontroliuoja, čia 
irgi nežinia.

New Yorkas. — Dešinių
jų republikonų lyderis se
natorius Knowlandas pa
reiškė, kad Jungtinės Tau
tos geriau veiktų be Ta
rybų Sąjungos. Jis turi ir 
“praktišką” siūlymą, kaip 
išstumti Tarybų Sąjungą 
—panaikinti veto Saugumo 
Taryboje ir tada TSRS vi
sais klausimais bus mažu
moje ir ji bus išstumta. 
Sakoma, kad Eisenhowerio 
administracija šio reakci
ninko planams nepritaria.A

Valencijia, Ispanija. — 60 
žmonių čia paskendo pot

vyniuose/

Darbo unijų, 
kovos lauke
Washingtonas. — AFL- 

CIO skelbia, kad ateinan
čiame suvažiavime, kuris 
įvyks gruodžio 5 dieną At
lantic City, N. J., vyriau
sias klausiamas bus ko
rupcija kai kuriose unijo
se.

. Detroitas. — Auto-darbi- 
ninkų unija (UAW) paskel
bė, kad atšauks streiką 
Kohler kompanijoje Wis- 
consine, jeigu ir fabriko 
savininkai sutiks klausyti, 
ką nutars valdiška NLRB, 
Nacionalinė darbo santy
kių taryba. Kaip žinia, 
Kohler streikas yra ilgiau
siai užsitęsęs Amerikos is
torijoje —- jis. prasidėjo 
1954 metų balandžio 5 d.

Paryžius. — Kabinetinė 
krizė tęsiasi.

karjeristai ir pataikautojai 
žodiniai yra labai smarkūs, 
jie vis cituoja Marksą ir 
Leniną, kalba prieš viso
kią kritiką kaip prieš “silp
nybę”, ♦ bet kas jiems tik
rai rūpi, tai tik savo karje
ros.

Bomia, bent kol kas nebaigs 
diplomai y n ių santykių, nes 
pripažinta Rytinė Vokietija
Berlynas. — Nors Vaka

rų Vokietija iš anksto bu
vo paskelbusi, kad ji nu
trauks diplomatinius san
tykius su bile šalimi, kuri 
pripažins Vokietijos (Ry
tų) Demokratinę Respubli
ką, bent kol kas ji to nepa
darys. Sakoma, kad Ade- 
naueris ir jo užsienio politi
kos ekspertai priėjo išva
dos, kad gal geriau bent 
kiek palaukti. Vakarų Vo
kietija, 'mat. turi neblogus 
prekybinius ryšius su Ju
goslavija ir nutraukti di
plomatinius santykius bū
tų nenaudinga Vokietijai 
iš ekonominio taško.

Jugoslavija jau oficialiai 
pripažino Rytų Vokietiją. 
Rytų Vokietija tokiu bū
du dabar yra pripažinta 
visų socialistinių kraštų ir 
su visais jų palaiko diplo
matinius ryšius.
Skelbiama, kad Jugoslavi

ja dabar daro draugišką 
spaudimą ant Egipto, kad 
tas kraštas pripažintų 
Vokietijos Demokratinę 
Respubliką. Tito parašęs 
laišką Nasseriui, kurį jis- 
dabar gerai pažįsta asme- i

Karalienė atvyko Amerikon, 
paviešės čia šešias dienas

Washingtonas. — Brita
nijos karalienė atvyko tre
čiadienį į James.towna, 
Virginiją, vietą, kur ang
lai pirmiausia kolonizavo 
Ameriką. Tai taipgi vieta, 
kur kolonistai paskui ko
vojo prieš Britanijos he
gemoniją (viešpatavimą) 
už Amerikos nepriklauso
mybę ir kur * gyveno žino
mas laisvės kovotojas Pat
rick Henry.

Išeštadienį Jamestowne 
ir Yorktowne įvyks istori
niai festįvaliai, minint 
176-as sukaktuves nuo to 
laiko, kai vietinių kolonis-

Melionas tarėsi 
su Lodge ir su 
Hammarskjold
Jungtinės Tautos. — In

dijos delegacijos galva Me- 
nonas laikė svarbius slap
tus pasitarimus su Ameri
kos delegacijos galva Lodge 
ir su J. T. gen. sekretoriumi 
Hammarskjoldu. Abiems 
jis aiškinęs, kokio nusista
tymo Indija laikosi nusi
ginklavimo reikalu. Jis 
sakęs, kad Indija remia 
Tarybų Sąjungos kvietimą, 
kad TSRS ir Amerika tie
sioginiai tartųsi apie sate
litų ir raketų kontrolę.

Menonas taipgi numato 
pasitarimus su tarybiniu 
delegatu Gromyko ir Stas- 
senu.

niškai, ir ragino jį pripa
žinti Rytų Vokietiją.

Manoma, kad jeigu kokie 
nors kiti kraštai dabar pri
pažintų Rytų Vokietiją, 
tie kraštai būtų Egiptas, 
Sirija ir Indonezija.

Jugoslavijos žinių agen
tūra “Jugpres” tuo tarpu 
sako, kad Rytų Vokietiją 
turėtų' pripažinti visi kraš
tai, nes yra nenūginčijamas 
faktas, jog egzistuoja dvi 
vokiškos valstybės.

Seimai posėdžiauja
Vakarų Vokietijos Fe

deralinės Respublikos par
lamentas, taip vadinamas 
Bundestagas, atsikraustė 
su visais nariais ir mašine
rija į Vakarų Berlyną, kad 
ten laikyti keliolika posė
džiu. Adenauerio valdžia 
tokiu būdu nori lyg pa
brėžti, kad Bonna nėra pa- 

(stovi sostinė — kad ir Vą
škarų Vokietija turi preten- 
. zijų į Berlyną. Tuo pačiu 
laiku netoli vietos, kur 
posėdžiauja Bundestagas, 
Rytų Berlyne, kaip visuo- 

'met, posėdžiauja Rytų Vo
kietijos liaudies parlamen
tas, Volkskameris.

tų armijos sumušė britų 
karius. Įvyks istorinis per
statymas, kuriame kariai 
bus apsirengę senoviško
mis revoliucijos laikų uni
formomis. Karalienė, bet
gi, tada jau bus palikusi 
Virginiją.

Ketvirtadienį karalienė 
ir jos vyras Pilypas bus 
Washingtone. Eisenhoweris 
juos sutiks aerodrome, kur 
jie kartu atvirame automo
bilyje vyks link Baltųjų 
rūmų.

Antradienį karalienė vie
šėjo Kanados francūziško- 
je provincijoje Kvebeke. 
Ten ji sutikta su sureng
tais paradais, bet daugelis 
gyventojų demonstratyviai 
mosikavo ne Kanados, o 
Kvebeko provincijos vėlia- 
vaitėmis, kurios turi fran- 
cūziškų lelijų emblemą — 
tuomi pabrėžiant Kvebeko 
francūziškumą.

Jungtinės Tautos. —Priė 
Jungtinių Tautų, aikštėje, 
kur plevėsuoja visų J. T. 
narių vėliavos, iškelta nau
ja — Malajos federacijos. 
Malaja neseniai tapo nepri
klausoma karalija Brita
nijos globoje. Bet ji tik 
dalinai nepriklausoma — 
britai ją dar nemenkai te- 
bekontroliuoja.

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

' **1 11'
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JUGOSLAVIJA PRIPAŽINO R. VOKIET.
1

NEGALIMA SAKYTI, kad Jugoslavijos pripažini
mas Vokietijos Demokratinės Respublikos (Rytų Vokie
tijos) ir sumezgimas su ja diplomatinių ryšių yra men
kas dalykas.. Ne, tai didelis dalykas, turįs daug svarbių 
implikacijų.

Ligi šiol su DVR diplomatinius ryšius palaikė, ją 
pripažino tik Tarybų Sąjunga ir kiti socialistiniai kraš
tai, kurie turi glaudžius santykius su Tarybų Sąjunga. 
Toliau nuo tarybinio bloko stovinčios šalys vis delsė, 
vis nepripažino dviejų Vokietijų kaip dviejų valstybių.

Spėjama, kad po šio Jugoslavijos žygio panašius 
mostus darys ir kitos valstybės: Indija, Burma, Indonezi
ja ir, gal būt, kai kurios Artimųjų Rytų valstybės.

Jugoslavijos žygis — smūgis Adenauerio valdžiai. 
Ligi šiol buvo skelbiama, jog,, girdi, kuri valstybė; pri
pažins Vokietijos Demokratinę Respubliką, su ta Vakarų 
Vokietija (Federalė Respublika) nutrauksianti diploma
tinius ryšius. Nors Tarybų Sąjunga pripažįsta VDR 
ir su ja palaiko diplomatinius (ankštus) ryšius,, tačiau 
Adenauerio valdžia nedrįsta nutraukti diplomatinius ry
šius su ja. Kaip dabar bus?

Pripažindama VDR, Jugoslavija, vadinasi, aiškiai 
ir atvirai pasakė, kad yra dvi Vokietijos, dvi vokiškos 
valstybės, nori ta kas, ar nenori. Pripažindama VDR, 
Jugoslavija pripažįsta tuos rubežius, kurie skiria Vokie
tiją nuo Lenkijos — vadinasi, pripažįsta Lenkijai tas že
mes, kurias ii pasiėmė po karo.

Jeigu Jugoslaviją paseks Indija, ir kitos t. v. neu
tralios valstybės, tai Vokietijos Demokratinės Respubli
kos padėtis žymiai sutvirtės ir Adenaueris nedrįs ją pul
ti jėga, kad “susivenytų”..

Vokietijų suvieniiimo klausimas dabar vis labiau 
paliekamas ne NATUI spręsti, ne “Vakarams”' bei “Ry
tams” spręsti, bet pačiom Vokietijom: jos abidvi turi tar
tis ir, jei tik galima, eiti prie vienybės, bet toji vienybė 
turi būti federaliniais pagrindais paremta: viena Vo
kietija gali būti socialistinė, kita — buržuazinė.

Į šį principą įeina tai, kad, abiem Vokietijom apsivie- 
nijus, Rytų Vokietijoje pasiliktų socialistinė santvarka, 
o Vakarų Vokietijoje — buržuazinė. Rytų Vokietijos 
žmonės, matyt, nenori dėl vienybės išsižadėti tų pasie
kimų, kuriuos jie iškovojo ūkyje ir kultūrinėse srityse.

GERAI IR NELABAI GERAI
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS išteisino Claude M. 

Lightfoot ir Junius Scales. Abudu šitiedu vyrai buvo 
žemesniųjų teismų nuteisti į kalėjimą, einant Smith įsta- 

.tymu; abudu buvo nuteisti ne dėlto, kad jie “suokalbia- 
vo” mokyti žmones nuversti (jėga ir prievarta) ameriki
nę valdžią, o už tai, kad priklausė JAV Komunistų par
tijai.

Gerai, kad Aukščiausias Teismas šituos du vyrus 
< išteisino, bet nelabai gerai, kad jis nieko nesakė apie 
tai, ar tas Smitho įstatymo skyrius yra konstitucinis ar 
antikonstitucinis. Mums rodosi, jis yra antikonstitucinis, 
griežtai prieštaraująs Pirmajam Konstitucijos papil- 
dymui-amendmentui, teikiančiam kiekvienam žmogui 
laisvę priklausyti prie organizacijų, kalbėti ir rašyti. 

•Ne tik mes taip galvojame, taip galvoja ir dauglis labai 
žymių amerikiečių, juristų, visuomenininkų, švietėjų.

Aukščiausias Teismas, atmesdamas žemesnio teis
mo nuosprendį Lightfooto ir Scales© bylose, juos išteisi
no dėl to, kad, kai jiedu buvo teisti, valdžia atsisakė 
duoti teismui rašytus prieš juodu kaltinimus; teismai 
pasitikėjo tik valdžios apmokamų šnipų “liudijimais”.

Dabar klausimas: ar šitiedu veikėjai' bus iš naujo 
teisti ar nebus? Jei bus, jei iuos ir vėl baus, tai ką tuo
met Aukščiausias Teismas pasakys?

Mums rodosi, teismas turėjo paimti dalyką konsti
tuciniai ir parodyti žemesniems teismams, jog Smitho 
įstatymas prieštarauja Amerikos Konstitucijai.

Na, bet visvien ir šis Aukščiausio Teismo sprendi
mas yra didelis Amerikos žmonių laimėjimas, nežiūrint 
to, kad valdžia dar gali iš naujo šiem veikėjam) suda
ryti bylas.

VIEŠNIA ELZBIETA ’
PAS MUS ATVYKO viešnagėn žymi viešnia: kara

lienė Elzbieta II-roji.
Be abejojimo, ji čia visur bus svetingai priimta. 

Siųsdama ją pas mus, Anglijos vyriausybė nori sutvir
tinti ryšius tarp Amerikos ir Anglijos.

Karalienė Elzbieta — dar jauna, daili asmenybė. 
Daug amerikiečių ponių ir panelių labai norės prieš ją 
atsistoti, i ai pasiklonioti, nes šiandien Amerikos bur
žuazijoje viskas, kas karališka, labai vertinama.

Karalienė Elzbieta pačioje Anglijoje tebėra tik fi
gūra; visa politinė galia ten yra suteikta parlamen- 

*tui ir valdžiai.
Kadaise, kai Anglijoje lankėsi Chruščiovas ir Bul

ganinas, jiedu, sakoma, kvietė karalienę Elzbietą apsi-

ŽODIS DĖL PAČIOS 
KELIONĖS

Ilgai laukta Kanados lie
tuvių svajonė, kad pamaty
ti mūsų gimtąjį kraštą Lie
tuvą, išvysti jos naują soci
alinį gyvenimą, pagaliau 
nors dalinai išsipildė. - Pen
kiolika Kanados lietuvių — 
5 iš Toronto, 4 iš Montrea- 
lo, 2 iš Vancouverio ir po 
vieną iš Winnipego, Hamil
tono, Windsoro ir Londono 
— turėjome laimės apsilan
kyti, veik mėnesį laiko pa
sisvečiuoti mūsų senoje,- 
gimtoje tėvynėje, Tarybų 
Lietuvoje. Tai kelionė, ku
pina džiaugsmo, kuri jaudi
no ne tik mus, kurie ruo
šėmės važiuoti, bet ir tuos, 
kurie pasiliko Kanadoje. O 
kad! taip buvo, tai rodo tas 
faktas, kad prieš išvažiuo
siant telefonu ir gyvu žo
džiu girdėjosi sveikinimai 
ir linkėjimai laimingai pa
siekti Lietuvą.

Dar daugiau. Rugpjūčio 
14 d., nors buvo trečiadie
nis, paprasta darbo diena, 
gražus būrys Montrealo lie
tuvių atvyko į Dorval aero
dromą mus išlydėti. Nėra 
ko slėpti, kad prieš lipant į 
lėktuvą, atsisveik in an t, 
kaip mūsų, taip ir liekan
čiųjų, reiškiant džiaugsmą, 
iš susijaudinimo per veidus 
ašaros riedėjo. Tai buvo ię 
pasilieka ilgo atsiminimo 
momentas.

Pagaliau 4:30 vai. popiet 
mūsų lėktuvas “Air Fran
ce” pakyla ir išskrendame į 
Paryžių. Kelionė per Atlan
to vandenyną be sustojimo 
iki Paryžiaus truko 11 va
landų. Ten lėktuvas nusi
leido 8:30 vai. ketvirtadie- 

1 nio ryte (3:30 vai. ryte 
Montreal© laiku. Mat, tarp 
Montrealo ir Paryžiaus yra 
5 valandų skirtumas, o tarp 
Montrealo ir Vilniaus — 7 
valandų skirtumas). Pary
žiuje buvome dvi dienas, to
dėl per tokį trumpą laiką 
mažai ką.teko matyti ir ne
daug ką galima pasakyti. 
Pats Paryžius, yra gana di
delis miestas*. Tačiau, kad 
ir per trumpą laiką, tuojau 
galima pastebėti, kad Pary
žiuje yra du paryžiai. Yra 
gražių, didelių istorinių pa
statų, plačių su išpuoštomis 
krautuvėmis gatvių, puikių 
užeigų, kuriomis naudojasi 
turtingieji. Bet kita dalis 
Paryžiaus, ir tai didelė dau
guma, aiškiai matosi, gyve
na skurde. Pilna gatvėse 
suskurdusių, vargingai ap
sirengusių žmonių (ką mū
sų, pavyzdžiui, Kanados ar
ba Amerikos koresponden
tai, komentatoriai, diploma
tai ir turistai nuvykę į Pa
ryžių. neišvengiamai turi 
matyti, bet niekad spaudoj 

'nei per radiją neraportuo
ja )•. O kad jų gyvenimas 
v a r g i n g a s , tai galima 
spręsti dar ir iš to, kad kur 
tik pasisuksi, ten patarnau
tojai tiesiog prašo “arbat
pinigių” (arba, kaip mes 
vadiname,, “tipsų”),, o jei 
nepasiskubinsi paduoti — 
ant krūtinės rankas susi- 
kryžiavoję maldaute mal
dauja. Tiek paviršutinai 
pažvelgus galima apie Pa
ryžių pasakyti.

Šetadienio ryte iš Pary
žiaus išskridome i Berlyną. 
Kelionė truko apie 4 valan
da s; įskaitant vienai valan
dai nusileidimą Frankfur

lankyti ir Tarybų Sąjungoje. Spėjama, kad ji tai kada 
nors ir padarys.

Tarybų Sąjunga jau aplankė keletas , karūnuotų 
valdovų — jų tarpe Irano ir Afganistano karaliai.

te. Berlyną pasiekėme po
piet. Nusileidome vakarinė
je dalyje. Čia sutvarkius 
pervažiavimo dokumentus, 
taksikais pervąži a v o m e į 
rytinę Berlyno dalį ir nuvy
kome į aerodromą. Kaip 
paprastai, aerodromas toli 
nuo miesto, o jau buvo va
karas, todėl ir negrįžome į 
Berlyną pasižvalgyti. Ber
lyną matėme tik pervažiuo
dami. Kad ir tik perva
žiuojant, Berlyne krinta į 
akį karo žymės, visur tik 
griuvėsiai. Mažiau jų ma
tyti rytinės Vokieti josi Ber
lyno dalyje ir daugiau nau
jų pastatų, gyvenamųjų 
namų. Bent jau tą galima 
pasakyti, kaip vakarinėje, 
taip ir rytinėje Berlyno da
lyse, apie tas gatves, kurio
mis pervažiavome.

Į VILNIŲ
Pagaliau sekmadienio ry

tas, rugpjūčio 18 diena. Ne
kantriai laukiame valandos, 
kada lėktuvas išskris į Vil
nių. Susėdome į Tarybinį 
lėktuvą. Pakilo jis, ir po ne
pilnų dviejų.^valandų, 12:50 
vai. popiet vietos laiku, jau 
b.uvome Vilniuje. Tai ant
ra džiaugsmo ir susijaudi
nimo niekad neužmirštama 
diena!

Ta diena buvo ūkanota, 
lijo, todėl skrendant žemės 
nesimatė. Matėme tik de
besų kalnus. Net ir lėktuvui 
leidžiantis žemyn, visvien 
dar žemės nesimatė. z Tik 
visai žemai, leidžiantis į ae
rodromą, kažkas iš mūsų, 
pažvelgęs pro langą, šūkte
lėjo: “Vilnius jau matosi!” 
Pas visus žadas virto di
džiausia tyla.

Lėktuvui nusileidus ant 
žemės ir važiuojant linkui 
stoties, nors smarkiai ly
jant, pamatėme: pulkas vil
niečių atmaršuoja į lėktu
vą mus pasitikti. Lietuvai
tės merginos, apsirengusios 
tautiniais rūbais, nešinos 
po bukietą gėlių, priešaky.

Jūs, mielas skaitytojau, 
galite įsivaizduoti, kokie 
jausmai mumyse veikė, vi
sa tai matant ir laukiant 
paskutinės minutes, kaip 
reikės išlipti iš lėktuvo ir 
pradėti sveikintis!..

Ir štai, mūsų kojos atsi
stojo ant gimtinės žemės, 
senosios tėvynes sostinėje 
Vilniuje. Mus pasitiko val
džios ir miesto pareigūnai, 
mokslo ir kultūros įstaigų 
darbuotojai, fabrikų darbi
ninkai, paprasti Vilniaus 

, gyventojai.
Mergaitėms apdovanojus 

mus lietuviškomis gėlėmis 
ir atlikus oficiales sveikini
mo ceremonijas, prasidėjo 
sveikinimasis ir bučiavima
sis su visais. Dar drama
tiškesni vaizdą sudarė, ka
da pripuolė prie torontietės 
Bronės Janauskienės jos. se
sutė ir Janausko brolis iš 
Panevėžio, prie montrealie-’ 
tės Palmiros Trečiokienės 
sesutė; ir jos sūnaus žmona 
iš Biržų, ir torontietės A- 
delės Paužienės (Pajuodai- 
tytės) bei londoniškio Povi
lo. Pajuodžio. brolis. Jiems 
visiems, žinoma, buvo du* 
beltavas džiaugsmas, susi
jaudinimas (kiti, kurių gi
minės nebuvo' atvažiavę į 
Vilnių pasitikti, o norėjo, 
vėliau susisiekėme su gimi
nėmis telefonu, pirmiau ne
gu juos galėjome pasiekti 
pasimatyti asmeniškai).

Po to, nuvykę. į viešbutį, 
susėdome pietų valgyti ir 
tuojau, nedelsiant, padaro
me planus mūsų ękskursijai 
po Lietuvą. Vilniaus atsa
kingieji žmonės už mūsų 
kelionę klausė, ką mes dau
giausia norėtume matyti. 
Atsakėme, kad mes norime 
viską matyti, kiek tik mums 
Jaikasl. leis, bet už visa la
biausiai — pareiškėme mū
sų pageidavimą jiems—mes 
norime matyti kolūkius, ge
rai susipažinti su jų gyve
nimu, nes, sakome, mes, 
kaip ir dauguma Kanados 
lietuvių, esame valstiečių 
vaikai ir mums labiausiai 
rūpi pažinti kaiiųo gyveni
mą. Kaip vėliau matysime, 
mūsų pageidavimai buvo 
pilnai patenkinti. Matėme 
viską, ką tik mes panorėjo
me matyti.

Čia dar turiu pastebėti, 
kad ' sutaupymui laiko ir 
kad turėti progos, jei ne vi
siems, tai bent kai kuriems, 
pamatyti kuo daugiausia 

mes susitarėme 
visi antsyk pas 

bet ekskur-

Lietuvos, 
nevažiuoti 
savo gimines, 
šuo j ant po Lietuvą ir pra
važiuojant pro artimiausią 
apylinkę, kurių giminės ten 
randasi, tada atsis k y r u s 
nuo visu nuvažiuoti dviem 
trim dienom pas savuosius 
pasisvečiuoti. Man atrodo, 
taip padarę labai teisingai 
pasielgėme. Vienas ar ki
tas nematėme tos ar kitos 
vietos, bet už tai likusieji 
pamatė ir papasakojo. Ši
taip vistik mes daug dau
giau suspėjome pamatyti ir 
pažinti Lietuvos žmonių gy
venimą.

GANDAI LIEKA MELU
Čia taipgi turiu priminti Valstybinį Vinco Kapsuko 

ir tvirtai pabrėžti, kad Varcl° universitetą, susipa- 
prieš išvažiuojant mums iš žinome su jo profesorium 
Kanados skleisti gandai — Juoz.u Bulava ir kitais uni- , . Bj . , .
•vnntinrai iš broliu hotrliu versiteto p r o f e s oriais ir raugas a. nimoa, piaciai K k"ie » ** ..........
trauke iš Lietuvos ir dabar;kalbėjimo daio i tave neap- 
čia Kanadoje atvažiavę, —įsakomą įspūdį, pasizymėda-
būk mus veš pirma ne į 
Vilnių, o į Maskvą, kad “iš
mokyti,” kaip kalbėti su 
žmonėmis, kad mes nuvykę 
Tarybų Lietuvoje neturėsi
me laisvės, būsime perse
kiojami, kad mums nebus 
leista laisvai eiti kur norė
sime, susitikti su žmonėmis 
ir kalbėtis, apie kas tai kas 
mums būtų labiausiai žin- 
geidu, kad mus seks sek
liai, kad mes negalėsime su
sitikti su savo giminėmis ir 
laisvai “prie keturių akių” 
pasikalbėti, — visa tai ne 
tik nepasitvirtino, bet tie 
gandai liko nuogas nieko 
nežinančių žmonių biaurus 
melas ir šmeižtas prieš Ta
rybų Lietuvą. Ir tai gan
dai, išplaukę iš žmonių, 
įskaitant ir “Nepriklauso
mą Lietuvą,” kurie reika
lauja iš mūsų, grįžusių iš 
Tar. Lietuvos, objektyvės 
tiesos. Kokia gi jų akimis I............................... .
žiūrint objektyve tiesa? Pa- lišlcai sutilpo ir priėmė la- 
tvirtinti jų melus \ir šmeiž
tus, ko, sulyg jų teigimu, 
neradome ir nematėme Lie
tuvoj? Ar pasakyti, ką ma
tėme ir girdėjome?

Taip, tai vienintelis mū
sų tikslas ir pareiga — tie
są ir tik tiesą pasakyti čia 
žmonėms objektyviai, k ą. 
matėme ir girdėjome Tary
bų Lietuvoje. O užsieny gy
venanti lietuviai lai daro iš 
to savo sprendimą. Nieko 
daugiau ir nieko mažiau 
mes nesiekėme ir nenorime 
siekti.
KELIONĖ PO LIETUVĄ

Čia noriu tik bendrais 
bruožais apibūdinti mūsų 
kelionę po Tarybų Lietuvą, 
kur mes buvome, ka matė- 
me, su kuo susitikome, o 
Tokiais klausimais, kaip?

Lietuvos pramonė, kolekty- klausti apie savo gimines ir 
vio ūkio sistema, žmonių 
sveikatos apsaugos klausi
mas, jaunimo mokslinimas, 
perduosiu mūsų patyrimus 
išiųitinaį tik apie tuos klau
simus darant pranešimą.

Pirmiausiai, kaip jau ži
noma,. sustojome senojoje 
Lietuvos sostinėje — Vil
niuje-. Čia mes pabuvojome 
pradžioje kelionės 4 dienas 
ir grįžę iš kelionės po Tary
bų Lietuvos miestus ir kai
mus. — 5 dienas. Per tą 
laiką mes plačiai susipaži
nome su pokario metais at
gimusiu Vilniumi,

Mes aplankėme žymiąsias 
garsiosios Lietuvos sostinės 
vietas, susipažinome su nau
jomis statybomis, pramonės 
įmonėmis, kultūros įstaigo
mis. Pažymėtina tai, kad 
Vilnius karo metais 40 pro
centų buvo sugriautas. Da
bar karo žaizdų jau beveik 
nebėra. Lietuvos sostinė 
sparčiai plečiama. Joje 
daug statybų. Pavyzdžiui, 
šiuo metu Vilniuje yra apie 
600 statybos aikštelių.

Viešėdami Vilniuje, mes 
įsitikinome, kad sostinėje, 
kaip ir visoje Lietuvoje, rū
pinamasi ne tik naujomis 
statybomis,, bet ir senaisiais 
are hitektūi?iniais pamink
lais. istorinėmis vietomis, vwxvxl4
kurios taip brangios kiek- žmonių žudymo kapų teko 
vieno lietuvio širdžiai. Ver- į matyti važinėjant po vlSį 
tingiausi architektūri n i a i i Lietuvą. Dar daugiau te- 
paminklai, bažnyčios, pilys į ko nuo žmonių girdėti apie 
ir kiti pastatai rūpestingai įjuos kalbant, ypatingai prie 
prižiūrimi, atstatomi. į miestų, nors dėl stokos laiko

Mes apžiūrėjome Gedimi- ų neteko mums jų aplan- 
no kalną ir ant jo stovinčią kyti.
pili, Onos bažnyčią, Petro 
ir Povilo bažnyčią, .Aušros 
Vartų koplyčią, seniausią 
Tarybų Sąjungoje Vilniaus;

mi savo paprastumu, kuk
lumu ir, virš visko, nuošir
džiu atsidavimu Lietuvos 
jaunimo mokslinimui. Mes 
taipgi apžiūrėjome studen
tų bendrabučius, keletą vai
kų darželių,, dailės muziejų, 
paveikslų galeriją, archeo
loginius kasinėjimus prie 
Gedimino kalno, mokslų 
akademiją, pramonės įmo
nes, Tarybų Lietuvos kino 
studiją ir pažiūrėjome jos 
pagamintų lietuviškų fil
mų, televizijos stotį, kuri 
dar tik keli mėnesiai įsteig
ta, ii? daug kitų mus domi
nančių dalykų. -

Čia būdami mes taipgi 
turėjome susitikimą su Ta
rybų Lietuvos valdžios at
stovais,, įskaitant Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininką Justą Paleckį ir 
Ministerių. Tarybos pirmi
ninką Motiejų Šurna uską.

Mus taipgi šiltai ir bro- 

i’ybų Lietuvos, rašytojai, tu
rėjome progos asmeniškai 
susipažinti ir išsikalbėti su 
mums Kanados lietuviams 
jau žinomais iš jų raštų: A. 
Venclova, K. Korsaku, A. 
Šimkum,. V. Keimeriu ir 
daugeliu kitų rašytojų-lite- 
ratų.

Mes. lankėmės “Tiesos” re
dakcijoje ir turėjome susi
tikimą ir pasikalbėjimą su 
jos redaktorium- G. Zimanu 
ir kitais spaudos atstovais.

Teko susitikti ir pasikal
bėti su Tarybų Lietuvos 
Komunistų partijos vadais 
ir veikėjais* kaip A. Snieč
kus,. M. Gedvilas ir kt.

Visur daug sutikome ir 
Labai daugelis mus aplankė 
viešbuty Vilniaus gyvento
jų. Dauguma atėjo pa-

pažįstamus, gyvena n č i u s 
Kanadoje, įdavė, linkėjimu 
parvežti ir net dovanų, ir 
ne tik mūsų čia jau pažįsta
miems, bet ir nepažįsta
miems. Daugelis iš mūsų, 
dėl susidėjimo per daug di
delio krovinio, nors ir neno
riai, vistik priėmė ir atve
žėme. Bendrai su kitais te
ko sėdėti ir kalbėtis dali- 
nanties įspūdžiais iki 2 ar 3 
valandos nakties.

Buvodami Vilniuje, mes 
buvome nuvykę ir į Trakus. 
Čia mes pasigėrėjome taip 
vadinama Lietuvos pilių 
karaliene — Trakų pilimi, 
kuri šiuo metu sparčiai at
statoma. Tai įdomus, gra
žus istorinis reginys. Taip 
lygiai gražus Trakų ežerais .su 
jaukiomis miškais apaugu
siomis apylinkėmis. Su mo
toriniais laiveliais Trakų 
ežere dar ir paplaukiojome.
Nepraleidome progos iš čia 

nenuvykę netoli Vilniaus į 
Panerių mišką aplankyti 
kapus, kuriuose guli palaido
ti ten pat žuvusieji nuo na
cių ir lietuviškų nacionalis
tų budeliškos rankos ir gin
klo. Apskaičiuojama, apie 
100,000 Vilniaus ir apylin
kės žmonių, jų tarpe ir acŲ 
vokatas Bulota. Tenka pa
stebėti, kad tokių masinio

Skaityto jų Balsai
AR NE PER GREITAI 

APSIDŽIAUGTA?
Laisvės laidoje iš spalio 

10-tos dienos, Krisluose, 
draugas A. Bimba, plačiau 
apkalbėjęs tarybinių moks
lininkų dabar aplink žen^ 
skrendantį sputniką, ant \ 
galo pabrėžė:

“Štai didžiulė, tiesiog ne- 
išmieruojama dirVa lenkty
nėms tarp socializmo ir ka
pitalizmo. Mums bus džiu
gu, kai išgirsime, kad ir 
mūsų šalies, Amerikos, 
mokslininkai sėkmingai pa
leido į erdves naują žemės 
palydovą-satelitą.

“Nekantriai laukiame tos 
istorinės dienos. Ir karštai, 
iš širdies, mes sveikiname 
mūsų mokslininkus ta pro
ga, kaip iš gilumos šir
dies sveikiname tarybinius^ 
mokslininkus su pasirody
mu jų ‘sputniko’!”

Ar tik draugas Bimba, * 
nors ir nesužiniai, čia nebus

patį šaltąjį karą ir tą patį 
apsigynimą nuo komunis
tų? Koks gi skirtumas, ar 
tas šaltasis karas bei apsi- 
gynimas nuo komunistų 
šliaužios žeme ai' skraidys 
aplink žemę? Lenktynės pa
siliks lenktynėmis, kad su
daužyti vieni antrų išradi
mus, kad ir patsai oras pa
siliktų pilnas militarinh* 
bazių. ’ . J

Vėl bus pilami milijonai 
dolerių į fabrikantų aruo
dus tik už kitokių apsigy- i\ 
nimo įrankių išdirbimą ir 
didesnė taksų našta guls . 
ant darbininkų pečių.

Tarybinių mokslininkų 
paleistas sputnikas neturi 
jokių spiilitarinių užmojų, 
apart mokslo veržimosi į 
erdves, kad nukeliauti net 
ir ant mėnulio. Tačiau su 
tokiais karštais lenktyniavi
mo sveikinimais ir antrajai 
pusei, man regis, nereikėtu 
taip skubintis. \

Servas Vincas Į

2 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtai, spalio (Oct.) 17, 1957
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plaukinėj o dvi prigerusios musės.
— Nešk atgal!
Ona skėstelėjo rankomis:
— Pietum čia paduota. . .
— Nįešk, aš tau sakau! — sugriaudė 

Petras. — Savo kiaules jie geriau šeria. 
O dar pačiu darbymečiu? Nunešk ir pa
sakyk: šeimyna nevalgo šitokio jovalo!

Suglumusi Ona išnešė, bet netrukus 
vėl sugrįžo. Su ta pačia puodyne ranko
se.

— Šeimininkas pasakė. . .
— Ką pasakė?
— Jeigu, sako, nepatinka, tai pasiieš- 

kokit geriau. . . .
— Duok šen! — Paėmė puodynę ir iš

nešė pats.
Smalsumo genamas, išsekiau ir aš 

paskui jį. k

Troboj šeimininkai pietavo. Ant jų 
stalo taip pat stovėjo pieno puodynė, vi
siškai panaši į mūsų. Tiktai šalia jos, 
baltoj lėkštėj, tįsojo didelis grietine 
sluoksniuotas sūris, stovėjo linksmai ap
siašarojusio nuo druskos sviesto dubuo. 
Abu šeimininkai krūptelėjo Petrui įėjus. 
O šis tylėdamas sustojo trobos vidury, 
apvertė rankose puodynę kaklu žemyn.

— Kler, kler, kler. . . šuklerksėjo tyš
kančios ant grindų išrūgos.

Išklerkinęs viską, Petras tėškė puody
nę čia pat ant1 grindų, į klaną, ir išėjo. 
Nei nieko sakęs, nei ant ko rėkęs.

Sugrįžo Petras kamarom Mes su Ona 
taip ir laukėm,, kad štai su trenks
mu atsidarys kamaros durys, įsiverš į- 
siutęs šeimininkas, ir tada. . . Neduok 
dieve, kas bus tada! Bet praėjo gero
kai laiko, o namuose vis buvo tylu, tary
tum nieko nė neatsitiko. Petras ramiai 
žingsniavo po kamarą ir murmėjo:

— Aš jiems parodysiu, kaip darby
mety samdinius šerti! — Aš juos, kiau- 
liasnukius, ištiesinsiu!

— O tave paims ir išvys, — pagąsdi
no Ona.

— Tegu verčiau išveja, o jovalo aš ne- 
ėsiu.

Kamaros durys prasivėrė labai tyliai. 
Įėjo šeimininkė, užsitraukusi skarelę 
ant akių, su kita puodyne rankose. Nie
ko nesakiusi ir net nepažvelgusi į mus, 
pastatė puodynę ir išslinko atgal. Puo
dynėje iki pat kraštų bolavo šviežiai su- 
raugintas pienas, toks tirštas ir vėsus, 
lyg ledas!

Ir nuo to karto mes niekuomet nebe
matėme ant savo stalo išrūgų. Ė, ką ten 
išrūgos! Batviniai ir tie pasidarė daug 
baltesni,, labiau užtirštinti, o sekmadie
nių rytais pradėjo atsirasti net blynų 
su bulviniu padažu, užbarstytų skilan
džio tirpalais, nuo kurių taip skaniai 
raugėjasi paskui visą dieną. Petras tik 
šypsojosi:

— Šitaip su jais.
Taigi, mat, koks buvo tas balšavikas 

Petras! Ir kai aš prisimindavau dabar 
Joną, tai su didžiausiu kartumu pamaty
davau, kad Jonas vis dėlto nė iš tolo ne 
Petras. Jam, žinoma, nepasisekė su ta 
žeme ir su Adele^ ir buvo- labai negera tą 
naktį, kai jis degino ranką ant žibalinu- 
kės. Bet kodėl gi jis nežinojo įstatymo^ 
kad negalima mušti piemenų? Ir jau 
tikriausiai nebūtų išklerkinęs išrūgų 
žemininko troboj! O Petras išklerkino, 
ir visiškai nežinia, ką jis dar gali pa
daryti. Mane taip ir traukė prie jo, vis 
norėjosi būti kartu, žiūrėti, kaip jis 
vaikšto, ką dirba. Daug daug kartų pra
šiausi su juo naktigonėn, bet jis piktai 
atsikirsdavo:

— Ne piemenų reikalas. Savo atganei, 
gulti eik.

Ir išjodavo vienas. Bet aš neišken
čiau ir kartą numoklinau nakčia į ga
nyklas.. Tikriausiai Petras ir ten daro 
ką nors nepaprasto,, nesuprantamo; ką 
būtinai reikia pamatyti. Bet ganyklose 
aš jo neradau. Nebuvo ir mūsų sartojo. 
tarp kitų arklių. Atsisėdau laukti. Grį
žo Petras labai negreit, beveik auštant. 
Grįžo raitas, ir sartis sunkiai dvėsavo 
šonais. Matyt, jis šuoliavo- ilgą kelią. 
Tai, vadinasi, ir Petras turi kokią nors 
Adelę, tiktai lanko ją ne pėsčias, kaip- 
darė Jonas, bet jodinėja šeimininko 
arkliais!

Tylomis paTkūtinau namo, nusivylęs 
Petro naktiniais darbais. O rytojaus die
ną šeimininkas pasiskundė:

— Nesupralntu, kas su tuo sarčiu da
rosi. Kelintą dieną vaikšto kaip žeben- 
čių nujodytas. Gal užšėrei jį kuo nors?

(Bus daugiau)

KRISLAI

(Tąsa)
Pats vienu ypu niro krūtine lovin, 

prunkšdamas prausėsi, laistė pečius, nu
garą, plačiai ištaškydamas vandens pur
slus. Aš žiūrėjau akis išpūtęs. Anks
čiau, būdavo, jeigu ir prausiausi kada 
nors, tai tik saulei įdienojus, kai van
duo kūdroje buvo jau vasarodrungis. 
Bet ir tada tik patrindavau kumščiu ap
link nosį, kad, dieve gink, neužtikštų 
kur nereikia. Ir kam praustis, jeigu taip 
dažnai lyja lietus ir nutaško viską ne 
tik nuo veido, bet ir daug kur kitur! O 
praustis dar šitaip, ir kai saulė tebėra 

*už miško, o nakčia atvėsusi žemė tvos
kia šalčiu lyg bažnyčios grindys. Negir
dėtas daiktas! Nuo vienos tik minties a- 

*^ie tokią maudynę aš pasileidau bėgti 
tolyn.

Petras sugavo mane už vartų. Nu
traukė marškinius ir be jokių kalbų į- 
murdė lovin. Viena ranka laikė, antrąja 
laistė man nugarą, vis patrindamas del
nu. Šaltis lyg botagas čaižė visur, ir nei 
pabėgti nuo jo, nei išsisukti.

— Mirštu! — sužviegiau, kiek tik tu
rėdamas sveikatos. — Jėzau Marija, pa
leisk !

— Jokia Marija tau nepadės! —kva
tojo Petras. — Aš tave, išgverėli, ištie
sinsiu, nevaikščiosi man susirietęs!

. Pro šalį ėio mieguistas šeimininkas.
— Ar ne cypėj išmokai šitų kiaulys

čių ?
.... — Gal ir ten. jūsų duonos negadinam, 
gerų daiktų mokomės.

Šeimininkas kažką sušnarpštė, nusisu
ko. Petras trynėsi storu rankšluosčiu. 
Antrąjį galą užmetė man ant peties.

— Išsitrink ir tu, gerai išsitrink, o tai 
peršalsi ir čiaudėsi man patvoriais. Ir 
atsimink: kiekvieną rytą šitaip bus.

Nusišypsojo ir pridūrė:
— Akims labai sveika.
Bet sveika buvo ne tik akims. Po ši

tos nematytos pirties aš beregint suši
lau po savo pakuliniais marškiniais, ko
jos ir rankos pasidarė lengvos, lyg ant 
Spyruoklių kokių, ir visas aš jaučiausi 
taip smagiai, jog uždainavau gindamas 
bandą.

Ne, Petras vis dėlto nebuvo toks kaip 
Jonas ir ne toks kaip visi kiti. Daug ką 
jis darė tiesiog atžagariai, nesupranta
mai. Dirbo tarytum visiškai neskubėda
mas, vaikščiojo iš lėto, pasikrypuodamas, 
bet visuomet ateidavo anksčiau už kitus, 
ir kiekvienas darbas tirpte tirpdavo jo 
rankose. Paims, žiūrėk, abu su šeimi
ninku dalgius tinti. Šeimininkas duos, 
duos plaktuku, liežuvį iškišęs, niekur 
nesidairydamas, o Petras jau seniai iš
plakė savąjį, švilpaudamas mėgina nykš
čio nagu ašmenis.

— Tu ir mano plakteltum, — murma 
Šeimininkas.

— Nebuvo derėta.
Išėjo rugių kirsti. Petras mojavo dal- 

į giu sakytum plunksnele ir ėjo' toli visų 
priešaky, lygutėle eile* guldydamas traš
kų, kvepiantį javą. O šeimininkas mata
ravo straksėdamas iš paskos. Jo pradal
gė kone perpus siauresnė už Petro ir ta 
pati prikrankanota, rugiai sublokšti ir 
taip ir kitaip — čia usnėti drūtgaliai, 
čia ir duoningos varpos. Petras jau iš
varė pradalgę, stovi baro gale, o šeimi
ninkas tik pusiau įsilingavęs. Bet Pet
ras neskuba pradėti naujos, gaišuoja su 
dalgiu ant peties, “gaudo varnas”. Šei
mininkas ilgai krankščia, gaudo orą, net 
prakaito nebebraukia, bet vis neprisika- 
sa prie krašto.

— Galėtum ir antrąją pradalgę pava- 
ryt, — neiškenčia jis. —Rankos nenu

bristų.
y — O tu man antrą algą mokėsi?
) Ir taip visur.

/ Su Jaiku šeimininkas jau nelabai be- 
f kalbino Petrą. Bumbtelės porą žodžių, 

nurodys, kur šiandien plauti arba krau
ti, ir eina sau toliau. Už tai Petras ėmė 
kalbinti jį dažniau ir dažniau. Ir dar 
kaip kalbinti! Kartą, pačioj, vasaropiūtė- 
je, parėjo jis pietų. Sumuręs, nekant
rus. Atsisėdo kamaroj prie stalo, srėbė 
kartu su mumis įprastinius užžilintus 
batvinius, patirštintus ruginiais miltais. 
Srėbė ir tylėjo. Tiktai kai Ona norėjo 
įpilti rauginto pieno, jis pakėlė ranką:

— Palauk. . .
Paėmė puodynę į rankas, pakreipė 

prieš lango šviesą. Puodynėje tvyrojo 
^žalsvai geltonos išrūgos, plūduriavo su- 
Vsitraukę paplėkusio pieno gurvoliai, rū- 

r gę ir perrūgę, o tarp jų, iškėtusios kojas,'

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
taisę ir draugiški, svetingi 
žmonės.

Pas Petrą ir Aldoną Mor- 
kius buvo rodomas neilgas fil
mas iš Lietuvos, vaizduojąs 
kai kuriuos kanadiečių lietu
vių delegacijos momentus Lie
tuvoje.

Man tai įdomiausia buvo pa
sikalbėti su kanadiečių lietu
vių delegacijos, neseniai iš 
Lietuvos grįžusios, nariais. 
Laimei, buvo čia atvykęs ir iš 
Montrealio J., Lesevičius, de
legacijos pirmininkas. Kalbė
jausi su Lesevičium, su Mor- 
kiu, su Brone Janauskiene ir 
Litais.

Nenoriu čia daug ką šaky-, 
ti, nes J. Lesevičius visa tai 
aprašys savo įspūdžiuose, kur 
rie neužilgo tilps Laisvėje. 
Priminsiu tik kai kurius smul
kesnius dalykėlius.

— Mateisi ir kalbėjais! su 
daugeliu žmonių, — klausiu J. 
Lesevičiaus, — ar ne?

— Taip, — atsako jis. — 
Kalbėjausi, diskutavau ne tik 
su eiliniais Tar. Lietuvos pilie
čiais, o ir su pačiomis vir
šūnėmis: A. Sniečkumi, G. Zi
manu, M. šumausku, M. Ged
vilu, J. Paleckiu (su pastaruo
ju mažiau, kadangi jis greit 
išvyko į Londoną) ir kt., su 
rašytojais, su menininkais, su 
fabrikų direktoriais, su mums 
gerai žinomais P. Rotomskiu 
ir A. Vaivutsku.

— Kaip jie atrodo?
— Labai paprasti ir pasi

šventę : dirba, kad Lietuva 
juo greičiau vis aukščiau pa
kiltų. Apie tai aš parašysiu iš
samiai jūsų laikraščiui. Pri
minsiu apie rašytojus. Kokie 
jie draugiški: Venclova, Kor
sakas, Tilvytis, Šimkus, tik 
pastarasis po ligos atrodo iš-

Ištisą sekmadienį praleido
me pas vaišinguosius Z. ir C, 
Janauskus, kur'ir nakvojome. 
Per dieną kartu buvo su mu1- 
mis Ylai ir Lauruševičiai.

B. Janauskienę mes dau
giausia pakankinome viso
kiais klausimais. Ji parsivežė 
ir daug plokštelių, kurias su 
rdomuimu po .keletą kartų iš
klausėme. Dainos, kurias gir
dėjome, tiesiog- žavėjo visus
— dainos1 vis jaunų talentų, 
iškilusiu pokario metais.

Nepaprastą įspūdį paliko 
kiekviename iš mūsų — 
tingai jaudino operos 
įlinko Stasiūno bosas, 
leant ariją iš naujos
’’Pilėnai”. Gerb. Janauskiene 
ir mums davė vieną plokštelę
— “Kolūkio pirmininkas”.

Davė ji mums paragauti ir 
lietuviško krupniko, davė pa
kelį cigarečių, parvežtų iš Vil
niaus, davė dėžutę degtukų, 
gamintų Kaune. Janauskiene 
turi parsivežusi visokiausių 
dovanėlių ir kiekviena iš jų 
vis įdomesnė už kitą!

ypa- 
daini- 
atlie- 

operos

— Kaip gi jūs pasiekėte 
Vilnių?

Ji pasakoja. Viskas buvo 
atlikta lėktuvais.

— Iš Berlyno mes lėkėme 
tarybiniu lėktuvu. Mums buvo 
didelė staigmena, kai lėktuvo 
stiuvardesė, pasirodė, buvo 
lietuvaitė. Ji — iš profesijos 
slaugė.

— Ar Vilnius jau atlietuv&- 
„i o ?

— Visose įstaigose vyrauja 
lietuvių kalba, bet gyventojų, 
yra daug visokių, tautų : lietu
vių', lenkų, rusų, baltarusių, 
žydų.

— O kaip Kaunas?
— Kaunas tai jau visiškai 

lietuviškas miestas. Kaune, 
kaip ir Vilniuje, mums suruo
šė spalvingas išleistuves, 
užkandžių buvo Įšokiai. 
jūs tikėsite ar ne, man
pašokti su pačiu žymiausiu 
Lietuvos dailininku - piešėju 
A. Žmuidzinavičium, kuris 
jau peržengė 80 metų slenks-

Po
Ai

te k o

— Vilniuje, be kitko, gėrė
jomės baleto “Audronė” ir 
operos “Pilėnai’’ pastatymu.

kiek

Viena iš moterų klausia:
— Ar tarybų Lietuvos mo

terys dabina plaukus taip, 
kaip pas mus?

— žino.ma! Bet ten,
teko patirti, grožio salionuose 
vartoja moderniškesnius įran
kius negu pas mus.

— Ar Tarybą. Lietuvos mo
terys vaidina tokias poniutes, 
kokias čia vaidina dipukas?

— Ne, ten moterys — natu- 
ralės. Kalba naturališkai,. kaip 
žmogus, ir elgiasi naturališ- 
kai. Ten visi Ubai draugiški ir 
atviri.

Nesuminėsiu čia visų klau
simų, kuriais B. Janauskienė 
buvo apipilta. J. Lesevičius 
yra pasiryžęs apie viską pa
rašyti. Todėl turėkite kantry
bės.

Kai Janauskai atvežė- mu
du- į Toronto aerodromą, dar 
ir dar norėjosi Janauskienės 
klausti apie tą ir kiltą, bet lai
kas neleido tai padaryti;, lėk
tuvas jau laukė.

Waterbury, Conn.
Spalio 6 d. vykome į Hart

fordą pamatyti “Teismo ko
medijos,” kurią suvaidino 
newyorkieciu Aido choras. 
Kvietė vykti drg. Bokas, o 
man tai labai patiko.

Susėdome viso 5 asmenys 
ir pasileidome 69 keliu link 
Hartfordo. Kalbėjomės apie 
rudens gamtos grožį.

Teko susitikti daug seniai 
matytų draugų ir pasidalin
ti mintimis apie praeitį ir 
dabartinius įvykius.
Pasigirsta Viktoro balsas: 

Draugai ir draugės prašo
me susėsti..

Turiu pasakyti, kad vai
dintojai ,savo užduotis atliko 
gerai. Ypatingai koncertinė 
dalis gražiai atlikta.

Būtų buvę daug geriau, 
jeigu būtų buvęs steičius, 
bet tai ne vaidintojų kaltė.

Publikos buvo pilna sve
tainėje. Vilkaviškis

Cleveland, Ohio
ASTUONIŲ TEISMAS 

PRASIDĖS LAPKR. 4 D.
Kaip žinome, pradžioje 

šių metų tapo suareštuoti 8 
Clevelando žmonės, ir fede- 
ralė grandžiūrė juos įkaiti
no konspiracijoj prieš Taft- 
Hartley aktą ir prieš JAV 
valdžią. Tiems, kurie žino 
tuos žmones, toks apkaltini
mas yra neteisingas. Tai 
reakcijos naujas ir pavojin
gas tinklas, kuriuo mėgins 
pasigauti kiekvieną jai ne
patinkamą žmogų.

5 iš kaltinamųjų neturi 
išteklių apsiginti, pasisam
dyti advokatų. Prisiėjo 
kreiptis į teismą, kad jiems 
paskirtų advokatus. Teis
mas vilkino su paskyrimu, 
tik prieš porą savaičių teisi
mas pasakė kaltinamie
siems, kas bus jų advokatai, 
o teismo prasidėjimo dieną 
paskyrė lapkričio 4 d.

Kiti 3 iš kaltinamųjų— 
Fred ir Marie Haug ir E- 
ric J. Reinthaler—yra žy- 
mūs unijistai. Jiems dali
nai prigelbės unijos, bet 
anaiptol nepadengs visų lė
šų. Norintiems išsigelbėti 
nuo sufrėmavimo tuo nauju 
Taft-Hartley įrankiu reika- 
linga turėti gerus,, patyru
sius advokatus. Fred ir Ma
rle Reed Haug gins buvęs 
kongresmanas Štephan. M. 
Young, o Reinthalerį gins, 
buvęs J. V. prokuroro asis
tentas Fred H. Mandel. Tai 
ant tų, trijų advokatų ir su
gulė visas privengiamo dary
bas.

Clevelando Civilinlių Lais* 
vių Sąjunga būva pridavus! 
teismui advokatų sąrašą. 
Teisėjas; parinkę tris advo
katus—iš Clevelando vieną,

iš Akrono vieną ir vieną iš 
Youngstowno.

Kaltinamųjų gynimosi ne- 
dateklių turės padengti ge- 
ros valios darbo žmonės.

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.

Ekstra pranešimas. LDS 8 
Apskr. vakarienė, nežiūrint, 
kad gatvekarių vairuotojai 
paskelbė streiką Pittsburghe 
ir apylinkėj,, vistiek įvyks spar 
Ho 20 d'., 6 v. v., 1024 Beaver 
Ave., N. S. Prašome visus da- 
Ivauti, smagiai praleisite va
karą. Kont

(202-203)

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 pasveikinsime 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. 
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

D

; Niew Tarkas. — Howar- 
das Fastas sakė per televi
zijos programą “Look He
re”, kaži jis Tarybų Sąjun
goje turi apie du milijonus 
.rublių (apie $500,000) ho
noraro, kurį tarybinės lei
dyklos jam skolingos už jo 
knygų vertimus. Jis mano, 
kad dabar tų 
gaus.

Fastas sakė, 
retų tarnauti
rodymu, jog jis neapleido 
komunistų judėjimo finan
siniais sumetimais, kaip 
kai kas sako. Jo finansinė 
padėtis, sakė jis, dabar žy
miai blogesnė, negu buvo 
anksčiau.

pinigų ne-

kad tai tu- 
geriausiu į-

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

MATTHEW A, 
BUYUS

i I (BUYAUSKAS) ;

W - TĄ DIENĄ
■ ■ ■ LAPKRIČIO 
Į V7 NOVEMBER

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*au**ao*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2JS172

I

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.

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 progx’amoje ir šiame koncerte.

JUUUS KRASNICKAS, tenoras, iš Clevelando, 
Ohio, gražiai atsižymėjęs savo profesijoje, ypač su 
rusų grupe gastroliuodamas Europoje, bus progra
moje.
WORCESTERIO AIDO CHORAS, vadovaujamas 
JONO DIRVELIO, kuris anksčiau Laisvės koncer
tuose yra sukėlęs daug ovacijų, bus ir šiuom kartu.

QNA 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.

ĮžANGA 
$1.50

PO KONCERTO 
ŠOKIAI

&IQCJQE—--- IQEJOI lOUci
JI ĮIJ1" Iljtiį ĮIU >' 1 " '■'f-’"-/ - ‘ . ■ ■ r •

1 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad1., spalio (Oct.) 17, 1957



New Jersey naujienos aaa

Spalio 12-tą, dieną Newark, 
N. J., Aido Choras iš Brookly
no suvaidino operetę “Teismo 
komedija”. Operetė iš dainos 
atžvilgio graži savomisi daino
mis. Ilgų atskirų vaidylų mo
nologu, nėra, bet per porą va
landų vaidinimo solistų ir vi
so Aido Choro gražios ir ža- 
vėjančios dainos suteikia 
klausytojam malonumo jas 
girdėti ir jomis gėrėtis. Rei
kia suteikti didelis ačiū choro 
mokytojai ir visam chorui už 
jų triūsą ir gražių dainų dai
navimą bei operetės vaidini
mą, mūsų senos kartos links
minimą.

Įdomus dalykas ir tas, kad, 
pasibaigus lošimui, chorui su
dainavus kelias dainas, Milda 
užkvietė visus buvusius Siety
no Choro narius ant estrados 
kartu su Aido Choru sudai
nuoti. Gražus vaizdai: susida
rė didelis choras ir linksma 
visų daina.

Pertraukoje drg. Bimba pa
sakė dienos įvykiais įspūdin- y *
gą kalbą. Priminė ir tą. kad 
Šiomis dienomis Literatūros 
Draugija ir LDS nuimtos nuo 
subversyvių listo. Susirinku
sieji sutiko pranešimą su 
džiaugsmu. Rinkta aukos pa
dengimui lėšų ;
t;kietų nebuvo. 
Bet apgailėtina, 
buvo nedaug..

Draugas Janiūnas, bayon- 
nietis, rimtai yra sergantis. 
Jau vasaros laiku buvo 
r.ėję porą ar daugiau 
čių ir jam buvo Įleista 

‘pantus kraujo, šiomis 
mis vėl liga pasikartojo
buvo paimtas Į ligoninę, 
pabuvus kelias dienas parvy
ko namo, šiuo tarpu 
teikta kraujo ir dabar yra na
me po daktaro priežiūra 
sai dirbo Bayonnė j e ir 
tarpu turi nusipirkęs 
Matawan, N. ‘J.

Draugas Janiūnas manė pa- 
siliuosuoti nuo darbo sekamų 
metų pradžioje, bet nelaboji 
liga jo planus sugadino. Lin
ijine draugui Janiūnui greit 
ir pilnai pasveikti ir būti vėl 
sveikųjų tarpe.

mat, įžangos 
Surinkta $73.

kad svečiu

ligoni- 
savai- 
kelios 
dieno- 
ir vėl 

bet

su-

Ji- 
šiuo 

narna

Pereitą vasarą bayonnle-

čius mūsų draugus ištiko ne
laimės. Buvo serganti draugai 
Skiparis ir Maziliauskas. Ma
ziliauskas su sveikata jau il
gas laikas nesijaučia gerai. 
Bet paskutiniais laikais buvo 
išvykęs gydytis ir sakosi da- 
bi'.r jaučiasi geriau.

Ir taip mūsų draugų vieno 
bei kito sveikata šlubuoja.

kad 'reikėjo tai pa- 
Kuopų darbuotojams

NewYorto^/Wčl7lnl(n
....................................... I—■—...... <1 , ■ .....................

BUSINESS OPPORTUNITIES

Buvęs šnipas
2 d.
turėsime di
pl ači os New

Dar dau-
Kiek girdėt, svečių bus

Rudolf Abelį

Aukšt. teismas 
sutiko spręsti 
Leme r i o b via

Teatruose

Luncheonette. B'klyn. Opp. Kings4 
Co. Hosp. Gross $1200-1250 wkly. 
Net $300-350 wkly. 7 A. M.— 9.30 , 
P. M , 7 days. Rent $175. Partners x 
or family. $13.500. Established 9 
yrs; family difficulties. PR. 8-9619, 
after 7 P. M. (202-206)

LDS kuopų ■ vakarienė, ku
rią rengia Trečioji Apskritys, 
nuskelta nuo spalio 26-tos iki 
lapkričio antros. Dalykai taip 
susidėjo, 
daryti,
irtikietų platintojams praneš
ta laiškučiais apie dienos 
keitimą. Vieta ir laikas 
pat: Rusų svetainėje, 
(’ourt St., Elizabeth, N. J.

Bet norisi kuopų darbuoto
jam priminti, kad pelnas eis 
kuopom nuo skaičiaus parduo- k> apie 
tu tikietu. Tad imkitės darbo' 
ir lenktyn juokitės, kad paren
gimas būtų visapusiai sėkmin
gas ir kiekvienai kuopai nau
dingas. šiame parengime pasi
džiaugsime ir tuo laimėjimu, 
kad mūsų Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas nuimtas nuo 
‘ ‘ su b veršy v i ų ” sąra šo.

pa
tas 
108

Teko patirti, kad šiame 
“Laisves” vajuje 'mes dirbsi
me visi bendrai, kad atgavus 
New Jersey valstijai prarastą 
vardą naujų skaitytojų gavi
me ir senų atnaujinime. Var
das: New Jersey1 vajininkai.

Tad prašome varde New 
Jersey vajninkų visų bendros 
talkos šiame darbe. / Mes gy
vename kamynystėje ir arti 
“Laisvės” ir yra galimybių 
laimėti pirmą dovaną. Tad vi
si prie bendro darbo ir pir
mos dovanos laimėjimo.

ši šeštadienį Lietuvių Dar
bininkų pašalpinė draugija 
Cliffside, N. J., turės vakarie
nę lenkų svetainėje. Vakarie
ne jų metinė ir kiekvienam ti- 
kietas privalomas. Būsi paren
gime ar nebūsi, bet už tikle- 
tą turi pasimokėti. Jų vaka
rienės būna geros ir publika 
skaitlingos.

Jau ilgokas laikas kai ne
buvau matęs drg. Kunicko iš

Rudolfo Abelio byloje, ku- 
tęsiasi Brooklyne, liudijo

o

LIETUVIU TARPE
Visi pasižymėkite 

lapkričio
Lapkričio 2 d. 

d žiu IĮ sąskridi iš 
Yorko apylinkės, 
giau.
ir iš gerokai tekiau.

Suvažiavę, susirinkę Į 
berty Auditoriją galėsime pa
sidžiaugti tuo didžiuliu laimė
jimu, kuri pasiekėme Wash
ingtone, kuomet vyriausybė 
buvo priversta atitaisyti savo 
klaidą — ištraukti Lietuvių 
Literatūros Draugija ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimą

• iš “subversyvių” sąrašo.
Tad visi tą dieną pasižymė

kite ir dalyvaukite. T’riminki- 
tai ir kitems savo 

draugams bei kaimynams.
Siamo dvynukių tėvai 

sunkioje padėtyje
John Schatz ir jo žmona 

džiaugiasi, kad ligoninėje pa
vyko 
t i ją 
kartu 
buvo 
goninės

operacijos keliu perskir- 
si am i nes dvynukes, bet 
turi ir rūpesčio, nes jis 
paleistas iš darbo, o 11- 

bilos ir kitos išlaidos
darosj kas kart didesnes ir di
desnės. Apart dvynukių, 
turi 26 mėnesių sūneli.

ri 
tūlas Reino Hayhanen. Proku
roras aiškina, kad Hayhanen 
yra buvęs tarybinės žvalgy
bos aukštas karininkas, kuris 
dabar perėjo Vakarų pusėn. 
Hayhanen teigė, kad jis tapo 
atsiųstas Amerikon, kad čia 
šnipinėti. Jis atvykęs šion ša
lin po falsifikuotu amerikie
tišku pasportu. čia, sako 
Hayhanen, jis prisistatė vy
riausiam šnipinėjimo tinklo 
vadovui, kuris jam buvo žino
mas po “Mark” vardu. O tas 
vadovas buvęs — Rudolfas 
Abelis.

Abelis, sako prokuratūra, 
yra Tarybų Sąjungos žvalgy
bos pulkininkas, kuris gyveno 
ilgą laiką Amerikoje maskuo- 
damasisi kaip dailininkas. Jis 
turėjęs studiją Brooklyne, kur 
neva tapė paveikslus, bet fak- 
tinai šnipinėjęs ir prižiūrėjęs 
kitus žemesnius šnipus.

1954-ais metais 
Transito systema 
darbo subvės kondukterį Max 
Lerneri. Kaltinimas prieš jį 
buvo, kad jis atsisakė atsaky
ti, ar jis buvo arba ar yra ko
munistas. jLerneris apeliavo 
per teismus ir dabar jo byla 
pasiekė Aukščiausią teismą, 
kuris sutiko bylą spręsti.

Praeitais metais Aukščiau
sias teismas nusprendė, kad 
Brooklyno kolegija neturėjo 
teisės atleisti iš pareigų vo
kiečių literatūros profesorių 
II. Slochowerj, kadangi jis at
sisakė aiškintis apie savo poli
tinius įsitikinimus. Manoma, 
kad jeigu Aukščiausias teis
mas vadovausis tuo pačiu 
principu, tai turės dabar nu
spręsti, 'kad Tranzito autori
tetas turi priimti atgal 
ban ir Lernerį.

m i e s t 
pašalino iš

dar-

jie

dienomisNewauko, ir šiomis 
teko susitikti. Drg. Kunickas 
buvo rimtai susirgęs keli me
tai atgal su akimis. Tačiau 
sakosi dabar pilnai pasveikęs 
ir gerai atrodo, yra linksmas 
ir i gerai nusiteikęs. Smagu 
girdėti, jog pasveiko, pilnai.

Drg. Jamisonas, livingsto- 
r.ietis, jaučiasi sveikatoje gra
žiai sustiprėjęs. Vaikščioja ir 
kalba gražiai, kuomet 
kelias savaites sveikata 
rimtai pašlijus.

Norisi priminti 
pom, kad LDS 
Apskrities metinė 
cija Įvyks lapkričio
108 Court St., Elizabeth port, 

N. J. Tad prašome -kuopas su
sirūpinti su gerais sumany
mais ir skaitlinga delegacija.

Pilietis

p'’i oš 
buvo

kuo- 
Trečiosios 
konferen- 
17 dieną,

LDS

Teismo paskirtas Abelio 
advokatas Donovanas sakė, 
kad teismas negali imti do
mėn Hayhaneno žodžių, nes 
tai žmogus, kuris visą savo 
gyvenimą buvo profesinis me
lagis. Prokuroras, betgi, tei
gė, kad, nors Hayhanen ir bu
vo melagis, kai buvo ‘šnipas, 
.jis dabar “pasitaisė” *— refor
ma vos i.

Spauda sako, kad Abelio 
byla yra pirma tokios rūšies 
Amerikos istorijoje — pirmu 
kartu teisiamas ž.mogus, kuris 
kaltinamas šnipinėjime užsie
nio jėgos naudai taikos metu 
n jam gresia mirties bausmė, 
nes dabar turime ' naujus 
gi • i e žtesn i u s Į statym u s.

vaidino N. Y-ke
Lenkijos teatrinė trupė 

“Wagabunda” dabar 
Amerikoje. Tai satirinė 
rinė trupė, kuri perstato sati-

komiškus veikalus.
Įeina eilė geriausių 
aktorių. Lmė nenut
iki išgautas iš Vals- 

leidimas

vieši 
teat-

in-
vis

Gamintojai paskilbusio fil
mo “Around the World in 80 
Days” ruošia iškilmingą mi
nėjimu filmo metinės sukak
ties. Dienraščiui Laisvei at
siųstame kvietime sako, jog 
turės party “su keliais bičiu
liais”. O tie “keli”, bus 18,000 
laiškais kviestos publikos: 
laikraščių, radijo ir televizijos 
atstovų ir iš teatrų lankytojų 
parinkti žmonės po visą šalį, 
kur rodomas tas filmas. Taip 
pat programos pildyme H' 
svečiais bus daug asmenų iš 
Holly woodo žvaigždyno.

New Yorke filmas be per
traukos teberodomas Rivoli 
traukos rodomas Rivoli teatre.

Hardware - Locksmith pataisymai, 
įsteigta 35 m Puiki proga tinka
mam asibeniui; įeigos $25,000 į. me
tus. Galifna pagerinti biznį. Renda 
$110 į mėn. 5 metų lease. Reikia 
parduoti iš priežesties mirties šei
moj. $6000 pinigais. BU- 8-4848. 
Bronx. (202-208)

Lunchconetet. Kaina tinkama grei
tam pardavimui. Dabar daro $500- 
600 j savaitę, 514 dienos. Pora gali 
pagerinti biznį, operuojant 6 dienas. 
Arti fabrikų, mokyklų, St Micha
el’s parapijos. Brooklyne, kampi
nis. Visos transportacijos. $80 mėn. 
rorid. 3 m. lease. ST. 8-9182.

(201-207)'

Langu plovėjas užsimušė

James Barry, langų plovė
jas, netekęs lygsvaros nukrito 
nuo 10-to aukšto ir užsimušė.

HELP WANTED—FEMALE

SLAUGĖS
REGISTRUOTOS

40 valandų Savaitė 
Visoms Pakaitoms 

Visos Pašalpos

DIRECTOR OF NURSING 
SERVICE

Moderniška kepykla. Pilnai įtąš* , 
syta, nauji šaldytuvai. Geroj apjRt* 
linkėj $1700 į savaitę, priskaitant 
6 kamb. apt., 3 oi u vėdinami. Par
siduoda prieinamai. GOVER REAL 
ESTATE, 892 Rockaway Ave., Val
ley Stream 5-5646. (201-203)

Valgykla. Fontanas, Bronx, N. Y« 
Gera vieta. E. 149th St , arti A. 
ir P. ir Šv. Marijos projektinių na
mų, 
ka 
liu. 
rui.

Įeiga $2000 į mėnesi. Ideališ- 
porai. Parduodame su nuosto-

Per daug valandų vienam vy-
MO. 9-9674. ’

KEPYKLA

<201-207)

Daro gerą, bizni, Flushing, N Y.
$1,800 j savaitę. f

PR. 5-6574 (3—6 v. v.)
(201-20ML

SIRLOIN STEAK

Parduodama 77 Modeirniškuofse Manketuose

MEATS

Epidemija 
silpnesne

Per tris dienas, šeMadenį, 
sekmadenj ir pirmadienį, 
fluenzos epidemija ėjo
silpnyn. Mažiau sergančių 
žmonių kreipėsi pas< daktarus, 
mažiau buvo skambinama li
goninėms. Kadangi be labora
torinio analyze sunku nusta
tyti, ar žmogus serga papras
tu persišaldymu arba taip va
dinama azijine flu, tai sunku 
buvo ir tebėra nustatyti, kiek 
žmonių) tikrai apserga flu. Bet 
tiek žinoma — epidemija da
bar silpnėja.

rinius ir 
Trupėn 
Lenkijos 
žai laiko
lybės departmento 
tai grupei atvykti Amerikon, 
kad vaidinti Amerikos lenkų 
publikai.

“Wagabunda” jau pravedė 
l ėlius perstatymus New Yor
ke. Irving Washington viduri
nės mokyklos salėn buvo susi
rinkę net 1,500 'lenkų kilmės 
amerikiečių, kad pamatyti 
vaidinimą. Trečiadienį grupė 
vaidino Brooklyne. šiandien, 
ketvirtadienį, ji vaidins Ėliza- 
bethe, šeštadienį ir sekmadie
nį Jersey City. Vėliau ta, tcat- 
linė grupe vyks į Pennsylva- 
niją, Vidurvakarius ir Kana
dą, .visur sustojant miestuose, 
kur randasi didesnės lenkų 
kolonijos.

Daugiau įvairių parengi 
mų Laisves naudai.

REAL ESTATE

1 šeimos namas, 8 dideli kamb. 
2 virtuvės, garadžius, arti subvių, 
Main St. Sta. A. & P., Bohack ir 
kitos krautuvės. St Michaels Para
pija, mokykla, high school, 
pirkinys, $16,500. Reikia 
gių. Šaukite sav. Galio. 
8-9656. 144-35 35th Avė.,

Žmona nusišovė policisto 
revolveriu

Geras 
rankpini- 
Fiushi'iig 
Flushing. 
(202-204)

Specialiai Ketvirtadienį - Penktadienį - Šeštadieni
U. S. Patikrinta

69’ n, 
PORTERHOUSE STEAK

79'n,.
JUMS TAIPGI PATIKS TRUNZ KIAULIENA, JAUTIENA. 

AVIENA, PAUKŠTIENA IR ŠALTSKONIAI.
Pirkite periausa pas Trunz, kur patarnavimas asmeniniai mandagus

Visi Trunz produktai yra 
ir pristatomi

J. V. valdžios inspektuoti 
švieži kasdien.

žiūrėkite Telefono knygoje arčiausio Trunz Manketo 
Cent Falinis Ofisas ir Išdirbystč: 25-45 Lombardy'St., Brooklyn.

ST. LUKE’S 
HOSPITAL 

11311 SHAKER BLVD. 
CLEVELAND, OHIO

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.3-7598.

(200-206)

(199-202)

Virėja ir prie stalo. Šeima iš 3 
suaugusių, Manhattanc. Kalbanti an
gliškai. Gera alga, kiekvieną tre
čiadienį laisva, taipgi kas an’trą sek
madienį. Turime ir kitus darbinin
kus. Victor Ridder, Butterfield 8- 
1271. (200-202)

Luncheonette. Modern, exc. opp. 
for couple Now Grossing $600 per 
wk. 5 days, can do more. Est. 7 
yrs. All modern, 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. 10th 
& 11th A ves , LO. 3-0339.

(200-206)'!

SUKNELIŲ 
SIUVĖJOS

Tuoj reikalingos 
Su patyrimu. Gera alga.

TE. 8-2975.

Stapleton, S. I. Degtinės Krau
tuvė, įeiga $70,000, pačioje bizni# 
sekcijoje. Gerai įsteigtas biznis, ge. 
ras lease. Augkite su Staten Is
land. Privatinis savininkas. Vientik 
pirkėjai. Gibraltar 8-1409.

(201-207) (200-204)

Mrs. Anna Cavaluzzo nusi
šovė savo vyro policisto revol
veriu1 tuo metu,kai jis miego
jo, o du maži vaikučiai televi
ziją tėmijo, Ji sirgo nervų pa
krikimu ir jau pirma grasino 
nusižudyti.

Teis užmušusį savo 
seną draugą

Kareivis Wm. J. McCormick 
perduotas teismui už užmuši
mą savo vaikystės draugo 
Albert R. Palazzo. McCor
mick užmušęs savo draugą to
dėl, kad pastarasis romansą- 

Annavęs su jo meiluže 
McGrath.

Pranešimas
Klu-Brooklyno Lietuvių Moterų 

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
MERGINOS! MERGINOS!

Lengvas šapos Darbas 
Patyrimas Nereikalingas 

ROSS WATCH CASE CORP 
21-80 44th Dr., L. I. C.

$T, 4-7840 '
(201-204)

Westchester. Virėja—namų tvarky
toja. Gįuolis vietoje. Privatus kam
barys. Dirbanti pora, 5D dienos, 
gera alga Kalbanti angliškai. Pa
liudijimai. 25 m. nuo Yard Central 
Stoties, N. Y. Paprastom dienom 
5-6 v. v. ŲO. 9-8500. Savaitg. 12 ir 
1 v. dieną DE. 7-8397. (02-204)

HELP WANTED MALE

MECHANIC’S HELPER

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

Buckminister 7-4309
(200-202)

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. n 5 yr. lease 
by landlord. Large room, kitchen 
incl. Gi 7-6617. (196-202)

LUNCHEONETTE—FOUNTAIN, 
Westchester. Good location, com
mercial & factories. Nr. 
grossing $650 per 
rent $115, lease 9 
opp. for a couple, 
selling; investigate.
to right party. Call Atty at YO. 3- 
5044, 9 A. M.—-5 P. M. (198-204)

wk. 
yrs. 
good 
Very

Bus stop, 
5V2 days, 
Wonderful 
reason for 
reasonable

Coney Island, B'klyn. 3 šeimų, 
mūrinis. 14 kamb., 6-5-3. $145 į
mėn. 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, misinginė 
švinorystė, aliejinis pečius. Parapija 
—Immaculate Conception, arti mo
kyklos, ir miesto Jr. High 
Ditmas Avenue stotis-subvė. 
mėri. įeigos nuo 1-mų lubų, 
yra vonia ii' lašai. Galima 
ištaisyti. $2,000. 20-87 33rd 
Astoria 8-5998.

School. 
$90 į 

Skiepe 
puikiai 
Street.

(201-207)

Myrtle Ave.—Williamsburg, 20 
family brickhouse. No heat. Cold 
flat. Rent $6,600. Cash $6,000. Very 
good income. PR. 1-8300.

(200-206)

Bayridge-Brooklyn. 2 fam , oil 
heat, 2 car garage.. 5 rooms im
mediate possession. Near parochial 
school, church, 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 for 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)

MACHINIST

For Pump Repair Company in 
Brooklyn. Steady job.
Buc^ininister 7-4309.

(200-202)

RESTAURANTAS. Su ar be nuo
savybės. 6 rūmų apt. gaunamas. 
Biznio apylinkėj. 5 dienos. Įima 
$700-800 į savaitę. įsteigta 30 met^i 
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)

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENT

Mažas apartmentinis names. 
Be vaikų. Be šilumos.

A. SCHMIDT
78-27—37th Ave., Jackson Heights

(202-204’)

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)

Superintendent. Bronx. Patyręs 
prie pataisymų, 12 ir 6 aukštų na
mai No. 6 aliejus—6 pagelb. 3 
kamb., basemente, su priedais. $65 į 
savaitę. Vieta E. 80th. Turintis nuo
savus įrankius. Mr. Pletz, MU. 3- 
2614. (202-204)

PALM BEACH, FLA. 7 Urtit Apart
ment for sale at sacrifice. Good 
proposition for couple who wish to 
reside in Florida to make livingt‘> 
Call (NY) JU. 2-0990 or RH. 4f 
2383. (198-204/

For Rent •
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 8-9820.

(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. froin old mfrs. 
600-12 in. mach., $60 ea. 300-14 in. 
$70 ea. Any quant. KLEEN-IT- 
FRODUCTS, 2977 Coney Is. Ave., 
NI. 8-2655. (198-202)

Bronx, N. Y., Burnside Ave., 805 
East. Ideališka krautuvė išnuomavi
mui lengvam išdirbystės darbui, 
16x86. Aukštos lubos, ištaisytas 
skiepas. Renda tik $135.. Geras pri
važiavimas. Tinkama dėl metalo 
išdirbystės ir mašinšapei. ' CY. 8- 
2500. (201-203)

MISC. ADS

Tractor & Trailer Clearance. AH 
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. & 
9142. (200-206) .
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