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.KRISLAI
Prakišome ant visko?! 
Iškilminga puota, 
i^’i bent burbulas! 
Teroro balancas. 
Kieno dukterys?

Rašo A. Bimba

Kolumnistas Lippman n as 
yra republikonas, kuris iš 
kaHo buvo didelis Eisenho- 
werio pasekėjas.

Dabar, jis, matyti, yra pre- 
ridentu didžiai ir giliai nusi
vylęs. Mūsų prezidentas, gir
di, nežino, kur jis eina ir ką 
jis daro. Vairuoja sali be ap
galvojimo ir linjos.

Visur ir ant visko mes esa
me prakišę, sake kolumnistas.

Kvaila mūsų politika Arti
nuosiuose Rytuose. Įsimylėjo
me ir isikišome i nykštukus 
Jordaną ir Libaną, o sušilę 
varomo šalin Egiptą ir Sirv.ią.

Nematome mes šešių šimtų 
milijonų gyventojų Kinijos, o 
viską su šeri am e nusususiam 
čiang Kai-šekui.

Sovietuose mes ieškome už 
save kvailesnių. Norime, kad 
jie leistų Vakarų Vokietijai 
praryti Rytų Vokietiją ir pas- 
1 ui taip “suvienytą” Vokieti
ją padaryti Sovietams peiliu 
po kaklu.'

Verutė ir Valys Bunkai yra 
lačiai žinomi ir giliai myli

mi pažangiečių vekėjai.
Jų pagerbimui ruošiama di

delė puota. Ji Įvyks Kultūri
nio Centro ^Auditorijoje spa
lio 27 d.

Laukime ir ruoškimės daly
vauti !

Yra toks amerikiečių posa
kis : Kas juokiasi paskausla, 
tas juokiasi geriausia!

Brooklyno pranciškonų or
gano Darbininko redaktorių 
nelaimė buvo tame, kad jie 
per anksti nuėjuokė. Dabar 
visas svietas .Š jų juokiasi.

Jie pasakė, kad Sputnikas 
'lyra tiktai bolševikų oran pa
keistas burbulas.

Tai bent burbulas: jis pasta
tant kojų visus viso pasaulio 
mokslininkus ir visus pasaulio 
politikierius. Juo jau per ke
liolika dienų užpildyta viso 
pasaulio spauda.

Tai “burbulas”, kuris pri
vertė visus kunigus užsidėjus 
už galvos rankas šaukti: Dan
guje nebeliko vietos dievui ir 
jo aniolams!

Kolumnistas Hamilton svei
ki na Sputniką savotiška filo
sofija. Dabar, jis sako, karo 
būti nebegalės, nes pagaliau 
•ftmerika ir Sovietai susilygi
no! Jie bijo mūsų, mes bijo
me jų. Jie gali mus sunaikinti, 
bet mes galime jiems tuo pa
tim atsimokėti.

Tai kur protas būtų karą 
pradėti ?!

Du laikraštininkai, Miss 
Wilma Dykeman ir Mr. James 
Stokely, nuvyko Į Pietus ir vei
zėjo rasinę padėtį. Kalbėjosi 
su dviemis baltais “libera
lais”.

Kai jie su jais kalbėjosi, jų 
raštinėje ruošėsi negras ber
niukas.

. Pietiečiai daugiausia bijosi 
to, kad rasinė lygybė reikštų 
^rasinį tuokimąsi. Ir kas, girdi, 
gorėtų, kad jo duktė tekėtų 
už negro!

Visuotini streikai 
ir demonstracijos 
vyko Francūzijoje

Paryžius. — Visoje Fran
cūzijoje įvyko 15 valandų 
protesto streikas prieš vis 
kylančias kainas. Streiką 
surengė apie 300,000 elek- 

I tros ir gazo darbininkų, 
priklausančių prie visų u- 
nijų — komunistų, socialis- 

! tų ir katalikų vadovauja
mu. Sustreikavus elektros 
ir gazo ‘darbininkams, su
stojo daugybė fabrikų ir į- 
monių, nes neturėta energi
jos mašinoms varyti. Prie 
streiko taipgi prisidėjo dau
gelis transporto darbinin
kų, taip, kad visa šalis 
jautė darbininkų klasės pa
sipiktinimo galią.

Ketvirtadienį Paryžiuje 
ir kitų miestų gatvėse pa
sirodė kariuomenės ir res
publikinės gvardijos dali
niai pilnoje karinėje ap
rangoje. Mat, komunistai, 
kairiosios unijos ir veteranų 
bei rezistentų organizacijos 
paskelbė, kad praves de
monstracijas prieš karą Al
žyre.

Valdžia paskelbė, kad

Vėliausios žinios

Pasaulio
Paryžius. — Elektros ir 

gazo darbininkų streikas 
buvo vienas efektingiausių 
streikų Francūzijos istori
joje. Visa krašto pramo
nė buvo suparalyžuota. 
Streikas taipgi parodė, ko
kia dabar yra tvirta eilinių 
komunistų, socialistų ir ka
talikų darbininkų vienybė, 
sako “PHumanite”.

Dešinieji laikraščiai išsi
gandę kalba apie darbinin
kų maršą ant Paryžiaus. 
Pranešama, kad karinės 
sargybos pastatytos . prie 
pašto-telegrafo įstaigų, ge
ležinkelių stotyse, prie mir- 
nisterijų ir t.t.

New Yorkas. — Britų 
mokslininkai vėl pranasau-

Berniukui, matyt, visiškai 
išsisėmė kantrybė ir jis Įsi*- 
maišė. Jis vienam iš- tų įsi
karščiavusių baltųjų) rasistų 
atkirto:

“Jūs, Mister, turite- minty
je, kad mes neprivalome tuok
tis su jūsų žmonos dukterimis. 
Bet kas liečia jūsų dukteris, 
tai mes su jomis tuokiamės! 
jau labai, labai seniai!”

Ir Miss Dykeman ir Mr. 
Stokely patvirtino to išmin
tingo , ir drąsaus berniuko 
nuomonę. Pavyzdžiui, sako, 
nuo 70 iki 90 procentų mūsų 
negrų savo gyslose nešiojasi 
nemažai baltojo kraujo! Iš 
kur jis ten atsirado ?

Tie šimtai tūkstančų pus
balčių negrių yra baltų vyrų 
dukterys. Tai kokią teisę da
bar tie vyrai turi sakyti, kad 
būtų baisu; jeigu jų dukterys 
tekėtu užK juodų, vyrų, kuomet 
jos jau labai, labai seniai taip 
daro ?

tos demonstracijos drau
džiamos ir policija jas išvai
kys. Bet paskutiniai pra
nešimai rodė, kad bus ban
doma jas visvien pravesti.

Tuo tarpu dešinus politi
kas Pinay stengiasi sudary
ti valdžią. Streikai, demon
stracijos, kabinetinė krizė 
ir bendrai netikra padėtis 
šalyje iššaukė panašią at
mosferą, kokia vyraudavo 
1948, 1949 ir 1950 metais, 
kuomet Francūzija rasda
vosi arti pilietinio karo 
kranto.

Dešinės reakcinės grupės 
paskelbė, kad jos praves 
kontr-demonstracijas, jei
gu kairiečiai demonstruos. 
Pro-fašistiniai ir militaris
tiniai gaivalai pradėjo 
mobilizuotis. Jie skelbia, 
kad demonstravimas prieš 
karą Alžyre yra “išda
vystė”. v

Paryžiaus priemiesčiuo
se policija konfiskavo pa
skutinę komunistų laikraš
čio “PHumanite” laidą.

naujienos 
ja, kad Sputnikas pasieks 
atmosferą labai greitai ir 
sudegs, bet žymiausieji 
Amerikos mokslininkai la - 
kosi nuomonės, kad jis. dar 
laikysis aukštai erdvėje mė
nesius.

Tuo tarpu Amerikos 
mokslininkas L. Berkner 
sakė, kad netiesa, jog ta
rybiniai mokslininkai lai
ko slaptybėje mokslinius 
davinius apie Sputniką. Tie, 
kurie nori rimtai sekti 
mokslinę Tarybų Sąjungos 
spaudą, sakė jis, gali leng
vai sužinoti daugybę naujų 
įdomių dalykų.

Tarybinė spauda sako, 
kad šunys jau buvo iššauti 
su raketomis į 142 mylių 
aukštį. Jie radosi herme
tiškai uždarose kabinose ir 
buvo sveiki, kai raketos 
paskui parašutais nusilei
do.,

Bonna. — Ketvirtadienį 
čia buvo pranešta, kad po 
tam tikro svyravimo Ade
nauerio valdžia nutarė vis
vien nutraukti santykius 
su Jugoslavija.

Londonas. — Konserva- 
tyvė Britanijos valdžia sa
ko, kad Sovietai parodė 
“akiplėšiškumą” įteikdami 
atsikreipimą į Darbo parti
ją bendradarbiauti už tai
ką Artimuose^ Rytuose. 
Konservatorius ypatingai 
įerzino faktas^ kad Tarybų 
Sąjungos C. K. komiteto 
lašką darbiečiams įteikė 
per TSRS ambasadą Lon
done.

i dromyJko sakė, kad Turkija planuoja dar 
šį mėnesį užpulti Siriją; Dulles darė 
grasinančius įspėjimus Tarybą Sąjungai

V ( ’

Padėtis Artimuose Rytuose dar labiau Įsitempė., sako Damaskas
Jungtinės Tautos. — Ta

rybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministras Gromyko 
pareiškė, kad Turkija pla
nuoja dar šio mėnesio pa
baigoje užpulti Siriją. Už 
Turkijos pečių, sakė Gro
myko, stovi Amerika, kuri 
norėtų suduoti smūgį ara
biškų kraštų nacionalisti
niam pilnos nepriklausomy
bės ir neutralizmo judėji
mui.

Kad pateisinti savo ren
giamą agresiją prieš Siri
ją, sakė Gromyko, Turkija 
skelbia visokias melagin
gas žinias apie Sirijos ne
va'daromas karines provo
kacijas. Gromyko sakė, kad 
jeigu Sirija būtų užata- 
kuota, Jungtinės Tautos 
tuojau turėtų užpultajai Si
rijai suteikti pagalbą.

Mirė ž v m iĮ ' _

komunistė
Bachrach

-New Yorkas. — Marion 
Bachrach mirė ligoninėje 
nuo vėžio. Ji turėjo 57 me
tus amžiaus. M. Bachrach 
buvo žymi komunistė, bu
vusi Komunistų partijos 
rašytoja ir propagandiste, 
Nacionalinio komiteto na
rė. 1951 metais ji tapo ap
kaltinta po Smitho aktu 
kartu su kitais Nacionali
nio komiteto nariais. Me
tai vėliau teismas atskyrė 
jos bylą, imdamas domėn 
jos ligą. Jau tada buvo ži
noma, kad ji serga nepa
gydoma vėžio liga. Bet 
1956 metais, nežiūrint jos 
ligos, ji vėl buvo traukia
ma teisman, nors vėliau bu
vo išteisinta.

Bachrach buvo artima 
'Elizabeth Gurley Flynn 
draugė. Kai Flynn keli mė
nesiai atgal išėjo iš kalėji
mo, Marion Bachrach bu
vo nuvykusi ją pasitikti. 
Ji jau tada buvo arti mir
ties. Būdama ligoninėje ji 
buvo pradėjusi rašyti savo 
autobiografiją, pavadintą, 
“Kodėl tapau komuniste”. 
Bet ji buvo persilpna ir 
mirė knygą dar neįpusėjus.

Jos palaikai sudeginti 
krematorijoje. Ceremonijo
se dalyvavo tik šeimos na
riai ir artimi draugai.

Belgradas. — Jau galuti
nai nutarta, kad Tito vyks 
Maskvon, kad dalyvauti 
Spalio revoliucijos minėji
me.

Varšuva. — Lenkijos ko
munistai pašalino iš savo 
eilių studentų žurnalo “Po 
Prostu” redakcijos narius. 
Pats žurnalas uždarytas.

Reikalauja komisijos
Sirijos užsienio reikalų 

ministras El-Bitaras laiš
ku atsikreipė į Jungtinių 
Tautų gen. sekr. Hammars- 
kjoldą. Tame laiške jis sa
ko, kad Jungt. Tautos tu
rėtų sudaryti bešališką ko
misiją, kuri nusiskubintų į 
Artimuosius Rytus ir nuo
dugniai ištyrinėtų, kas tik
rai atsakomingas už padė
ties įtempimą Sirijos-Tur- 
kijos pasienyje.

El-Bitaras taipgi prašė, 
kad J. T. Generalinė asam
blėja įtrauktų savo dieno- 
tvarkėn punktą apie gra
sinimus Sirijai ir pavojų 
pasaulinei taikai Artimuo
se Rytuose.

Gromyko savo nuomonę 
irgi išreiškė laifske, kurį at
siuntė gen. sekretoriui.

Padėtis labai Įtempta
Iš Sirijos sostinės Da

masko pranešama, kad Si

Mūsų kareiviai 
negali kalbėli &
apie sputniką...

Washingtonas. — Armi
ja, aviacija ir laivynas už
draudė kariams diskusuoti 
Sputniko klausimą. Kari
ninkams griežtai uždrausta 
kalbėti apie Sputniką ka
reiviams arba jūreiviams. 
Net civiliniai specialistai, 
kurie darbuojasi karinėms 
pajėgoms, neturi teisės dis
kusuoti Sputniką. Taip, pa
vyzdžiui,, New Yorko “He
rald-Tribune” atsikreipė į 
mokslininką Braun, kad jis 
parašytų straipsnį apie 
Sputniką. 3et gauta žinia, 
kad Braunui uždrausta vie
šai rašyti apie šį klausimą.

Apgynos departmentas 
sako, kad jis neįsakė armi
jai, lavynui ir aviacijai 
drausti diskusuoti Sputni
ko klausimą, bet manoma, 
kad tai tik išsisukinėjimas 
— armija, laivynas ir avia
cija vargiai be apgynos 
departmento raginimo bū
tų priėmę tokį nutarimą.

Miunchenas. — Bavarijos 
teismas nuteisė keturiems 
su puse metų kalėjimo 
buvusį Hitlerio maršalą 
Schoernerį. Jis kaltinamas 
davime įsakymų šaudyti 
karius, kad per baimę pa
laikyti griežtesnę discipli
ną fronte. Kelios dienos 
atgal teisiamą eks-marša- 
lą gatvėje užpuolė' buvęs 
kareivis, kuris jį sumušė. 
Kareivis jam - paskui at
siuntė laišką, kuriame aiš
kino, kad tie smūgiai jam 
duoti “vardan tų visų ei
linių karių, kurie nuo jo 
nukentėjo”.

rija skaito padėtį labai pa
vojinga. Paskutinėmis die
nomis Turkijos pusėje 
vyksta greiti kariniai pri
sirengimai, kasami apka
sai, sutraukta daug tankų, 
artilerijos ir t. t. Damasko 
spauda sako, kad Sirija 
pradėjo sudaryti savo na
cionalistinio jaunimo jun
ginius apgynos tikslui. Siri
jos miestuose vyksta mi
tingai, kuriuose kalba na
cionalistų, Baath (socialis
tų) ir kitų partijų atstovai.

Dullest) grasinimai
Tuo tarpu Dulles Wash

ingtone padarė grasinan
čius pareiškimus Tarybų 
Sąjungos adresu. Dulles sa
kė, kad tai ne Turkija, o 
Sirija rengia agresiją, kad 

I tai Tarybų Sąjunga stovi 
! Sirijos užnugaryje. Jis sa- 
| kė, kad jeigu pasidarytų 
aiški# kad Sirijos agresingi 
žingsniai turi savo bazę Ta-

Abelio gynėjas 
reikalauja FBI 
davinių rodymo

New' Yorkas. — Rudolfo 
Abelio advokatas Donova- 
nas reikalavo, kad proku
ratūra patiektų visus FBI 
davinius — dokumentus, 
vardus ir t. t. — pagal ku
riuos Abelis kaltinamas 
kaip Tarybų Sąjungos šni
pas. Advokatas Donovanas 
statydamas tokį reikalavi
mą rėmėsi , Aukščiausio 
teismo nutarimu, kad teis
mai negali imti domėn FBI 
įrodymų, jeigu jie neskel
biami smulkmeniškai vie
šumon ir jeigu jų šaltiniai 
nepaduodami:

Donovanas sakė, kad pro
kuratūra turėtų patiekti 
teismui visą FBI medžia
gą apie apklausinėjimus, 
kuriuos FBI agentai prave
dė tyrinėjant Hayhaneną, 
kuris sa'kosi esąs buvęs 
Tarybų Sąjungos šnipas, 
kuris tarnavęs šioje šalyje 
kaip Abelio padėjėjas.

Sputnikas atidarė 
jo garaže, duris? . .

Schenectady, N. Y. — 
Vietinis daktaras T. Rinal
di turi garažą, kurio du
rys atsidaro radijo' pagal
ba. Paskutiniu laiku, sako 
jis, jo durys pradėjo pa
čios atsidaryti. Jis nežino
jo, - kame dalykas, bet da
bar priėjo išvados, kad 
tai atsitinka kaip tik tuo 
laiku, kai Sputnikas prale
kia maždaug virš New 
Yorko valstijos. Daktaras 
Rinaldi mano, kad Sputni
ko radijo signalai kaip 
nors atidarė jo garažo du
ris. .

rybų Sąjungoje, tai Turki
jai į pagalbą atėjusi Ame
rika nesivaržys tas bazes 
atakuoti.

Kongresiniai ekspertai 
Dulleso pareiškimą aiškina 
labai paprastai — Turkijos 
ir Sirijos susirėmimo atsi
tikime Amerika ateis Tur
kijos pagalbon ir paskelbs, 
kad Sirija veikia tik kaip 
Sovietų įnagis — ir at
kreips ginklą prieš Tarybų 
Sąjungą.

Dulles sakė, kad Sirija 
skleidžia žinias apie turkų 
agresingus užsimojimus, 
kad užmaskuoti savo ir Ta
rybų Sąjungos užsimoji
mus Artimuose Rytuose. 
Jis nepasisakė konkretiš- 
kai apie Sirijos siūlymą J. 
Tautoms sudaryti nešališ
ką komisiją.

į Karalienė 
Elzbieta 
sostinėje

Washingtonas. — Brita
nijos karalienė Elzbieta 
ketvirtadienio rytą atskri
do Washingtonan. Ji jau 
pabuvo dieną prieš tai A- 
merikos. teritorijoje — Vir
ginijoje. Aerodrome ją su
tiko Eisenhoweris. Apie 11 
valandą ryto aerodrome į- 
vyko jos sutikimo ceremo
nijos ir paskui ji kartu su 
prezidentu išvyko į Baltuo
sius rūmus. \

Karalienė praleis sosti
nėje keturias dienas. Ji ir 
jos vyras princas Pilypas 
apsistos Baltuose rūmuose. 
Per tas keturias dienas ka
ralienė dalyvaus įvairiuose 
banketuose, ceremonijose, 
vainikų dėjimuose ir t. t. 
Apskaičiuojama, kad ji 
persirengs į skirtingus kos
tiumus bent 50 kartų ir 
spauda smulkmeniškai ap
rašo, ką ji dėvi. . .

Socialistai perdavė 
Bavarijos vyriausybę 
krikščion. demokratam

Miunchenas. — Socialde
mokratai, kurie per trejus 
metus, laikė savo rankose 
Bavarijos provincinę . vy
riausybę, ją dabar perdavė 
krikščionims demokratams, 
tai yra, Adenaurio partijai. 
Bavarijoje klerikalų vado
vaujamoji partija yra dar 
labiau reakcinė, negu liku
sios Vakarų Vokietijos 
provincijose.

Socialistai turėjo perduo
ti valdžios vadeles, nes pra
laimėjo praeituose parla
mentiniuose rinkimuose. 
Krikščionys demokratai da
bar turi daugumą Bavari
jos seimelyje—Landtage. •
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BJAURUS NEKALTŲ ŽMONIŲ 
NIEKINIMAS

ŠIUO METU federaliniame teisme (New Yorke) 
teisiamas tūlas Rudolf Abel, kaltinamas šnipinėjime. 
Prieš jį liudija kitas asiriuo, šnipas Reino Hayhanen.

Hayhanen dabar sako, būk jam Abel kadaise, liepęs 
įteikti $5,000 Helen Sobellienei; buvo ryžtasi raginti, kad 
ši moteriškė eitų “Tarybų Sąjungai šnipinėti”.

Tiesa, šnipas Hayhanen nesako, kad jis tuos pini
gus Sobellienei davė, nesako, kad jis prašė jos būti šni
pini ėtoja. Nieko panašaus nebuvo.

, Jeigu taip, tai kuriuo tikslu valdžia, prokuroras, da
bar tokius dalykus kelia viešumon? Kam visa tai pasi
tarnauja?

Šitokiu “liudijimu” valdžia nori apjuodinti ne tik 
nekaltą moteriškę, bet ir pakenkti jos vyrui.

Helen Sobell yra žmona Mortono Sobell, nuteisto 30 
metų kalėjiman. Sobell buvo teistas kartu su Julium ir 
Ethele Rosenbergais.

Šiuo metu Mrs Sobell energingai darbuojasi už tai, 
kad jos vyrui būtų suteiktas naujas teismas. Moteriškė 
sako, kad Morton Sobell buvo nuteistas kalėjiman ne
teisingai. Dabar Sobello byla yra šalies Aukščiausiame 
Teisme, prašant, kad jis susipažintų su žemesniojo teis
mo sprendimu, kad jis palieptų žemesniam teismui iš 
naujo teisti M. Sobell.

Tie, kurie dalyvavo suokalbiuose prieš M. Sobell, 
dabar bijosi, kad neiškiltų aikštėn tie suokalbiai, kad 
Sobell nebūtų1 išteisintas. Dėl to ir daroma viskas, kad

kvarco laikrodžių parody
mus ir lygindami jų laiką 
su Žemės sukimusi aplink 
savo ašį, pastebėjo, kad ru
denį laikrodžiai nei iš šio, 
nei iš to pradeda vėlintis, 
žiemą jie vėl eina norma
liai.

Netrukus tai pastebėjo ir 
kitų šalių astronomai. Nors 
vėl avimasis ir skubėjimas 
buvo mikroskopiškai nežy
mus, bet pats faktas labai 
sudomino mokslininkus.

Išstudijavę kvarco laikro
džius, jie įsitikino, kad 
laikrodžiai čia niekuo dėti; 
nei jie vėlinasi, nei jie sku
ba, o pati Žemė sukasi ne
vienodu greičiu.

Mokslininkai nustatė, kad 
greičiausiai Žemė sukasi 
rugpiūčio mėnesį, o lėčiau
siai — kovo-balandžio mė
nesiais. Todėl ir Žemės pa
ros yra nevienodo ilgumo: 
rudenį jos trumpesnės, ne
gu pavasari.

Dabar, kai visi Žemės 
“kaprizai” buvo išaiškinti, 
pasirodė, kad ji įvairiais 
metu laikais ne tik nevie
nodu greičiu sukasi, bet

Be to, nustatyta, kad at
skirais metais pavasario ir 
rudens parų laiko skirtu
mas taip pat padidėja.

Dėl kurių priežasčių Že
mė pavargsta?

Vieni mokslininkai dėl to 
kaltina Antarktiką, kad ji 
su savo ledynais stabdanti 
Žemės sukimąsi, kiti kaltę 
verčia ištikimajam Žemės 
palydovui — Mėnuliui, dar 
kiti sako, kad Žemės suki
muisi, matyt, turįs povei
kio jos vidaus uolienų per- 
sikristalizavimas, dar kiti, 
kad tai priklausą nuo Že
mės viduje tekančių srovių, 
lietūs, nukritę medžių la
pai . . .

Žodžiu, šis klausimas dar 
neišaiškintas. Šiuo metu 
šimtai pasaulio mokslinin
kų dar kartą pergalvoja ir 
patikrina savo mokslinius 
teiginius.

Įrodyta tik viena, kad 
mūsų žemė pamažu pa
vargsta.

Buteliai - laišku ešiai
Aukščiausias Teismas atsisakytų Mrs. Helen Sobellie- 
nės ir 5,300 žymių amerikiečių peticiją svarstyti.

Štai kodėl visa tai daroma. Mrs. Sobell griežtai pro
testuoja pric'd Hayhanen “liudijimus”, prieš įmaišymą 
jos vardo į teismo rekordus.

ARGENTINOJE NERAMU

“Butelių paštas” — jau 
gana senas. Jūrininkystės 
istorijoje yra žinomas ne 
vienas atsitikimas, kai iš
mestuose į krantą buteliuo
se buvo rastos gana svar
bios žinios apie laivų bei jų 

. Be to,ARGENTINOS 62 darbo unijos, pačios žymiausios komandų žuvimą.
; unijos, pasakė valdžios atstovams: jei neišklausysite šie nebylūs liudininkai vi- 

mūsų reikalavimų, tai spalio 21 d. mes paskelbsime 48!sada pranešdavo ir apie 
. 'kryptį jūrų srovių, kurios

atnešdavo juos į tą ar kitą

ant šono ir paskendo.
Šiuo metu mokslininkai 

įvairiais būdais tiria van
denynų bei jūrų sroves. 
Tam yra panaudojami ga
na įvairūs prietaisai. Ta
čiau mokslininkai savo tyri
ni a m s dažnai panaudoja 
įvairius neskęstančius daik
tus, o taip pat ir butelius.

valandų streiką.
Organizuotų darbininkų reikalavimai yra tokie: 

’ pakelti algas, paleisti iš valdžios tris ministrus, kurie 
nesupranta darbininkų reikalų, kurie priešingi organi
zuotiems darbininkams.

Jau seniai Argentinoje dalis organizuotų darbininkų 
kovoja už didesnes algas, bet tokio streiko, kokį numa
to darbo unijos skelbti sekamą pirmadienį, dar nebuvo.

Argentinoje darbo žmonių gyvenmas labai sunkus. 
~ Infliacija pakilo, viskas labai pabrango, pragyventi tie

siog neįmanoma iš tų algų, kokias darbininkai gauna.
Daug darbininkų judėjimo vadovų ten yra areštuo

ta, įkalinta, todėl darbo unijų vadai reikalauja, kad visi 
darbininkų veikėjai būtų paleisti iš kalėjimų.

Kai kurie net sako, kad tokis streikas, kokiuo dar
bo unijų vadovai grasina, gali virsti politiniu streiku, 
gali nuversti dabartinį šalies (laikinąjį) prezidentą A- 
ramburu. Kas būtų, jei tai įvyktų, niekas negali tikrai 
pasakyti. Galimas daiktas, kad galėtų sugrįžti Pero
nas, nors mažai kas tuo tiki. 1

Kaip neimsime, o Argentinoje yra neramu; darbi
ninkai kairėja, kovingėja, nes, be kitko, juos verčia da
ryti tai gyvenimo sunkėjimas.

KAS YRA ARGENTINOJE, tą patį galima pasa
kyti ir kitose Pietų Amerikos respublikose, ypatingai 
Brazilijoje.

Tik šiomis dienomis San Paulo mieste ir kituose

Pasitaikydavo, kad bute
liai gana greit būdavo iš- 
metami i kranta, bet atsi- 
tikdavo, kad ištisus šimt
mečius jie klajodavo van
denynais. Panašus likimas 
ištiko Kristupo Kolumbo 
butelį. Grįždamas iš Ame
rikos į Europą, Kolumbas 
įmetė Atlanto vandenynan 
butelį, kuriame buvo įdėtas 
istorinis pranešimas kara
lienei Izabelei. Galimas 
daiktas, jog Kolumbas su
abejojo, ar jo senas laivas 
bepasieks Ispanijos kran
tus ; o jam žuvus, niekas ne
žinotų, kad Kolumbui pasi
sekė (kaip jis tada galvojo) 
surasti kelią į Indiją. 1852 
metais Gibraltaro sąsiaury
je butelį surado vieno Ame
rikos laivo kapitonas. 359 
metus butelis klaidžiojo po 
vandenynus!

pramoniniuose centruose San Paulo provincijoje išėjo į| Jūroje arba ant kranto 
streiką 350,000 darbininkų. Jie reikalauja, ;kad būtų 'suras^ buteliai padeda iš- 
jiems pakeltos algos nemažiau kaip 45 procentais. . .aiškinti ne vieną paslaptin-

Brazilijoje, kaip ir Argentinoje, infliacija pasiutiš- laivo arba lėktuvo žuvį-
kai prasiplėtė. Darbininkų gyvenimas labai pasunkėjo. 
Visa tai verčia darbininkus dąugiau galvoti ir būti ko- 
vingesniais.

JAU NEBE BURBULAS
BROOKLYNQ lietuviškų pranciškonų laikraštis an

dai tarybinį žemės palydovą pavadino “burbulu”. Da
bar kunigas V. Bagdonas marijonų Drauge (Chicagoje) 
jau kitaip žiūri į tą “burbulą”. Jis rašo:1

“Pats satelito (palydovo) paleidimas aplink žemę

mo i s t o r i j ą. Pavyzdžiui, 
1902 metais dingo be ži
nios A n g I i jos garlaivis 
“Haronian.” Po kelerių, me
tų bangos išmetė į krantą 
du butelius: viena — Irlan- 
dijon, kitą—į Naująją Šot- 
landiją. Abiejuose buteliuo
se buvo pranešimas, kad 
garlaivis “Haronian” aud
ros metu buvo apverstas

Oro upės
Išaiškinta, kad ir virš Že

mės 9-17 kilometrų aukšty
je teka gana stiprios srovės 
— savotiškos “oro upės,” 
kurios tęsiasi tūkstančius 
kilometrų.

Įdomu, kad Žemes pavir
šiuje stipriausios audros 
metu vėjo greitis nesiekia 
daugiau kaip 60-70 metrų 
per sekundę, tačiau virš Že
mės tekančiųjų oro srovių 
greitis siekia nuo 70 iki 100 
metrų per sekundę, arba jki 
360 km per valandą.

Šiuo metu mokslininkai 
atidžiai tiria oro srovių 
kryptį bei išsišakojimą. 
Lėktuvai jau dabar panau
doja šio įdomaus atmosfe
ros reiškinio varomąją jė
gą. Kai kuriuos0 pasaulio 
oro keliuose lėktuvai ėmė 
skraidyti “pasroviui,” ne- 
iškrypdami ‘ iš plačiųjų oro 
upių ribų.

Oro upių ištyrimas bei jų 
ribų n u s t a t y mas įeina į 
T a r p t a u tinių geofizinių 
metų programą.

New Yorkas. — Sputni- 
ko signalai vėl buvo pasi
keitę — pastovus garsas 
per nekurį laiką buvo gir
dimas vietoje signalų virti
nės. Vėliau signalai vėl su
normalėjo.

Įvairūs
Tarybų Sąjunga turi 80 

naujų mokslinių laborato
rijų nagrinėjimui atominės 
energijos, kurią bus galima 
panaudoti civilinių žmo
nių gerbūviui.

• 1 ’

Ant rudaplaukių moterų 
galvos randasi 90,000 plau
kų, o ant blondinių — net 
140,000! Dėlto, kad blondi
nių plaukai daug plonesni.

— *

Verkayanske, Sibire, žie
mos laiku’ kai kada šalčio 
temperatūra nupuola iki 
90 laipsnių žemiau zero.

L •

Prekinis laivas, 500 pėdų 
ilgio, pasidaro ilgesniu vie
na pėda, kuomet jis pilnai 
prikrautas.

JAV randasi 50,000 vais
tinių.

Velionis Albertas Einš
teinas, buvęs didžiausias 
matematikas pasaulyje, vi
suomet kviesdavosi kitus 
sau į pagalbą, kuomet 
jam reikėjo išpildyti įeigų 
taksų blanką.

Žuvis Atlanto vandenyne 
vadinama Chiasmodan-ni- 
ger greitai užmuša ir nury
ja kitą žuvį, aštuonis sy
kius didesnę už save!

J '" • 11 11 ■

Žmogaus raumenys būna 
tvirčiausi ir pajėgiausi tar
pe 20 ir 25 metų amžiaus.

1 •

Nuo pabaigos Antrojo 
pasaulinio karo laikų, per 
12 metų JAV išmokėjo pa
galbos užsienio valstybėms 
šešiašdešimt ir du bilijonus 
dolerių. Jeigu tuos pinigus 
padalintume! lygiai visiems 
JAV gyventojams, vyrams, 
moterims ir vaikams, tai 
kiekvienas gautų po 364 
dolerius.

•

Švedija turi daugiau miš
kų, negu kokia kita šalis 
pasaulyje pagal šalies di
dumą.

Elkhard, Ind., 14 metų 
berniukas, plaukiodamas e- 
žere savo mažu motoriniu 
laiveliu, taip labai įsisma
gino, kad laivelis iššoko iš 
vandens, smogė į krautu
vės langą ir sudužo į mažus 
šmotus. Vaikinas išliko ne
sužeistas.

David Angelmeyer, Det
roit, Mich., įsilaužė į gazo
lino stotį su apiplėšimo tik
slu. Kuomet policija jį su
gavo, rado jo kišenėje laiš
ką nuo policijos viršinin
ko, kad jis ateitų dėl pa
skutine egzamino ir stotų 
policijos tarnybon.

• ~

JAV randasi dar tiek 
daug anglies klodų, kad dėl 
kiekvieno gyventojo atsiei
na po 21,000 tonų. Tik vie
noje Illinois valstijoje ran
dasi 42,000 kvadratinių my
lių minkštosios anglies 
klodų.

Šiauriniame žemės ašy- 
įgalyje nesiranda šonų, kaip 
rytai, vakarai, šiauriai. 
Ten visą kryptį rodo į pie
tinę šalį.

dalykai
tus, nešiojosi pinigus ant 
galvos po skrybėlė, kuomet 
išeidavo su reikalais į mies
tą. Nes jisai bankais nepa
sitikėdavo, o namuose bijo
jo vagių. Tačiau vieną vė
loką vakarą išėjęs ant gat
vės, susitiko gražią dipu- 
kę moterį ir net prisilenkęs 
kilstelėjo kepurę ir neju
to, kaip pinigai nupuolė 
ant šaligatvio. Apsižiūrė
jęs, kad pametė pinigus, 
jis bandė nusižudyti, pra
rydamas nuodų!

Surinko Pregnesas
t

IR AUDRA KVĖPUOJA
Kartą Ochotsko jūros pa

kraščiais praūžė ciklonas. 
Kitą dieną išsigiedrijo. Si
noptikai pranešė, kad toks 
gražus oras išsilaikysiąs il
gesnį laiką. Žvejai ėmė 
ruošti savo laivus. Tačiau 
mokslininkai, vykdę, pajū
ryje mikroseisminius tyri
nėjimus, įspėjo žvejus, kad 
jie perdaug nesidžiaugtų ir 
neskubėtų. Prietaisai, re
gistruojantys Žemės pavir
šiaus virpėjimus, atkakliai 
įspėjinėjo, kad toli vande
nyne siaučia audra ir kad 
ji artėja prie Sachalino. Iš 
tikrųjų, sekančią dieną pa
kilo vėjas, vėl įsisiūbavo jū
ra, prasidėjo baisi, keletą 
dienų trukus1 audra. Riesta 
būtų buvę žvejams, jeigu 
jie būtų nepaklausę moksli
ninkų įspėjimo.

Žinoma, pasitaiko, kad 
mokslininkai irgi apsirin
ka. Jiems dar ne visiškai 
a’šku, kaip atsiranda mik-

roseisminės bangos, ne vi
sada jiems pasiseka tiksliai. 
nustatyti audros siautirftba 
vietą ir kryptį.

Šias problemas jie ir niu- 
mato nuodugniau išstudi
juoti geofiz'niais metais.

Gali jaus metalas priklau
so išsklaidytų elementų 
grupei. Jo lydymosi taš
kas 29.8° (jeigu “kietą” 
galijaus gabaliuką su
gniaužti rankoje, tai po ke
lių akimirkų jis pavirsta 
skysčiu, panašiu į gyvąjį 
sidabrą), aukšta virimo 
temperatūra — 2,070° ir 
poli nkis peršaldymui lei
džia jį panaudoti termomeį. 
ruošė, naudojamuose ma
tuoti aukštoms temperatū- z 
roms vakuuminiuose 
gimuose, medicinoje. Men
kutė galijaus pr i e m a i š a 
stikle padidina lūžimo koe
ficientą. ;

TSRS Mokslų Akademi
jos superaukštų slėgimų fi-’ 
zikos laboratorijose paga
mintas hidraulinis kompen
satorius, duodantis 1,500 
atmosferų slėgimą. Tokio 
milžiniško slėgio dėka plona 
vandens srovelė pragręžia 2 
milimetrų storio plieno la
pą. ’ •

Parchomenkos vardo kal
nų mašinų gamybos įmonė
je buvo išmėgintas auto
matinio rentgenoseparato- 
riaus, skirto mechanizuotai 
atskirti anglį nuo kitų uo
lienų, bandomasis pavyz
dys. Seperatoriaus veiki
mas pagrįstas skir t i n g u 
rentgeno spindulių praeina
mumu per anglį ir uolienas.

MONTREAL, CANADA
AČIU, P. KARDELI, Už 

TOKIĄ DOVANĄ
Po to, kai Kanados lietu

vių delegacija sugrįžo iš 
Tarybų Lietuvos, tai pabė
gėlių laikraščio “Nepriklau
somos Lietuvos” redakto
rius Kardelis tiesiog iš kai
lio neriasi ir griebiasi vi
sokių šlamštų ir melų, ko
kių tik jis gali išgalvoti. 
Daugiausia giriasi, kad jis 
dabar “gauna necenzūruo- 
tų”z laiškų apie Lietuvos 
žmonių gyvenimą, o ant ga
lo jau “gauna” ir iš Aly
taus, kuriame “nurašo,” 
kaip J. Lesevičių parvažia
vusį namo Šventežery norė
ję žmonės nukryžiuoti.

Su šiuo laišku Kardelis 
pats nusiėmė nuo savo ilgo 
veido kaukę, pasistatyda- 
mas melagiaus rolėje, ir už 
tai jam tikrai reikia padė
koti.

Pirmiausia, visi tos apy
linkės dzūkai žino, kad Aly
tus nuo Šventežerio virš 30 
kilometrų ir visai ne tos ap
skrities arba, kaip dabar 
vadinama, rojono, tai kaip 
iš ten kas galėjo matyti, 
kaip Lesevičių “kryžiavo” 
sventežęry? Viskas rodo, 
kad tas laiškas rašytas ne 
iš Alytaus, bet čia, Mont
real, paties Kardelio, arba 
padedant vienai poniutei 
(dipukei), kuri sykį mane 
sutikusi sakėsi esanti dzū
kė, bet nesisakė pavardės, 
tik liepė man nemeluoti 
apie Lietuvą . . .

Kaip ten bebūtų, kadan
gi Kanadoje yra daug^atva-

siųskite iškarpą savo ginkli
nėms-ar pažįstamiems. Te
gul nors vienas’ Lietuvr 
kampelis aiškiai pamato 
persitikrina, kaip buvusis 
Lietuvos žinių redaktorius 
Jonas Kardelis, pabėgęs iš 
Lietuvos, dabar beviltiško 
gyvenimo pristumtas prie 
bedugnės kranto, desperaci
joj įpuolęs, šmeižia ir nie
kina Lietuvos žmones, čia 
mulkindamas savo laikraš
čio nelaimingus skaitytojus.

Ve ka Kardelis rašo 
“Nepriklausomoj Lietuvoj,” 
nr. 40, spalio 9 d.:

“Viename laiške iš Dzū
kijos sostinės, Alytaus, ra
šoma apie ‘delegacijos’ vado 
J. Lesevičiaus viešnagę^ 
Dzūkijoje. Laiške daromas 
toks palyginimas: girdi, J. 
Lesevičius, kurį buvo apgu
lę apie 200 dzūkelių, ‘rai
tėsi, kaip Mefistofelis nuo 
minios jam rodomo kry
žiaus’... Girdi, J. Lesevi- 
čiui buvę labai karšta . . . 
Ir J. Lesevičius turėjęs pri
pažinti, kad dzūkų gyveni
mas ‘cikrai šuniškas? Basi 
dzūkeliai J. Lesevičiaus vos 
nesudoroję . . . Gaila, kad 
J. Lesevičius nieko susirin
kime nepapasakojo apie su
sitikimą su dzūkais.”

Taigi, man nereikia ką • 
mentarų apie šitą Kardelio 
paskelbtą “baisų” laišką 
Tik nepamirškite, dzūkai, 
pasiųsti į Lietuvą saviš
kiams laikraštį ar iškarpą, 
o jie ten patys padarys sa
vo komentarus ir dar vei
kiausiai ir jums atrašys.

yra labai didelės reikšmės įvykis, nepaisant to, kad ko
munistų padarytas. . . Gal būt nėra atsitiktinis dalykas, 
jei pirmas satelitas buvo paleistas komunistų. Jis jiems 
bus komunistinės revoliucijos paminėjimas. ..” '

Visa tai tiesa. Bet kun. V. Bagdonas nusigando, kad 
tarybinis palydovas-sat°litas nepaliks vietos “rojui”, 
(nepaliks vietos dievui, aniolams, archan'iola.ms ir visiems 
šventiems.

’ Kun. Bagdono žodžiais:
“Dvasinės srities užgriozdinimas materialine filo

sofija šiandien įgyja matomą simbolį. Dangaus erdvės,

į kurias mes esame pratę žiūrėti su tam tikra pagar
ba, dab&r galės būti užgriozdintos žemės daiktais. 
Greitis galės pasidaryti sandėliavimo priemone. Gal 
būt ką nors galima numesti į erdves, kaip šiandien kas 
numetama ant žemės. . .”

Kun. Bagdonas, tačiau, dar bando surasti viltį “ste
buklingoje” Fatimoje, esančioje Portugalijoje, kuri, gir
di, apsireiškė tais pačiais metais, kaip Didžioji Spalio 
revoliucija Rusijoje.

Kitais žodžiais, kun. Bagdonas dar vis ieško išeities 
stebukle, bet ( mums atrodo, jog yra'jau per vėlu !

Gerai išmokslinta papū
ga gali kalbėti apie du 
šimtus, žodžių. Buvo įvy
kių, kad teismuose papūgos 
buvo atgabentos kaipo liu
dininkės prieš nusikaltė
lius.

, Philadelphia. — I. Kras- 
nik, ukrainietis dipukas, su
sitaupęs penkis šimtus 
dolerių per vienerius Vė

žiavusių iš Teizų ir nuo 
Šventežerio, ir žinau, kad 
dauguma skaito Liaudies 
Balsą, tai aš žemiau paduo
du visą Kardelio paskelbtą 
“laišką,” o'jūs, šventežerie- 
čiai, jei nesate užprenume
ravę ten niekam Liaudies 
Balso, tai pasiųskite bent šį 
numerį, arba dar geriau, iš-

Lai būna visiems juoko 
iš Kardelio gautų “necenzū
ruotų” laiškų. O kiek tai 
liečia mano susitikimą su 
dzūkais, tegul “laiško auto
riai” nesirūpina, aš savo 
rašomuose įspūdžiuose pa- 
rašysiu ir apie tai. Tai dau- 
giau žmonių žinos, negij^ 
būtų girdėję susirinkime. t

J. Lesevičius i

1957

kirpkite ir įdėję laiške pa-
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JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

(Tąsa)
Petras nutylėjo. Nutylėjau ir aš, gud

riai šypsodamasis ir patenkintas, kad 
žinau sartojo paslaptį, o Petras nežino, 
kad aš žinau. Tiktai neilgam teišken- 
čiau. Kokia gi ten paslaptis, jeigu nie
kas jos nežino?! Todėl prisitaikęs, kai 
buvome su Petru vienu du, paklausiau:

— O kur tu jodinėji naktimis? A?
Jis'neramiai atsisuko, įdėmiai pažvel

gė man į akis:
— Šeimininkui pasakei?

. — Ne toks aš boba visiems sakyti. ..
* — Matau, kad ne boba, — nusišypsojo 

Petras. — Ir toliau būk vyras. Nieko 
'tu nematei, tegu šeimininkas pats su- 

” ‘žino, jeigu nori, supranti?
Aš linktelėjau galvą, kad taip ir bus: 

tu jodinėk, o aš tylėsiu. Bet po kelių 
dienų šeimininkas, nei iš šio, nei iš to, 
pasakė:

— Apylinkėj vėl pasirodė balšavikų 
proklamacijos.

— Argi? ! — nusistebėjo Petras. — Ką 
gi rašo tie bolševikai? Ar vėl prieš po
nus eina?

— Ką rašo, ką rašo. . . — piktai su
niurzgė šeimininkas. — Ne tavo reikalas, 
ką jie rašo.

Ir staiga prislinko visiškai arti Pet- 
S’o:

— Tu pabarstei ?
— Gal ir aš. O tu nutvėrei?
— Tai nutversiu! — grasinančiai suri

ko šeimininkas. — Paseksiu, kur dau- 
žaisi naktimis, ir žinosi tada!

o paskui naktigonėn iki ryto. Ir jūsų 
bernas, tur būt, joja?;

— Ar Petras?
—- Aš gi nežinau: Petras jisai vardu 

ar Jokūbas. Aš tik sakau: tur būt, joja?
— Kaip nejos, negi bus arkliai neė

dę?
— Aš gi ir sakau, — vėl palingavo jis 

galvą. — Vargas samdytam žmogui, ir 
gana. Gal ir tu joji kartu?

— Manęs neima. Jonas tai imdavo, o 
šitas neima.

— Ar neima? Tai, sakau, broliuk tu 
mano mielas, kokių tik nėra žmonių! 
Samdinys samdinio kartais neatjaučia. 
Visų bernai ima piemenis su savim, ap- 
rodo, pamokina, kaip arklius pančioti, 
kaip paleisti, o šitas, sakai, neima?

— Neima.
Žmogus slinktelėjo arčiau manęs.
— O gal jis naktimis pas mergas laks

to, tai nenori, kad tu' matytum? — nu
sijuokė linksmai. — Būna ir tokių ber
nų, oi, visko būna pasaulyje.. .

IŠ BRAZILIJOS

Petras akių kampučiu žvilgterėjo į 
mane. Aš taip ir apmiriau, stengiausi 
parodyti, kad aš nieko dėtas, nė puse 
lūpų neprasitariau niekam. Petras, ma
tyti, suprato, nes ramiai tarė:

— Naktimis joju naktigonėn, kaip ta
vo liepta. O jeigu nori,-tai jok pats. 
Bent išsimiegosiu ant šieno po visų jūsų 
prakeiktų darbų!

— Tu miegosi, o aš tau algą mokėsiu? 
j— riauktelėjo šeimininkas.

— Tai ko klausinėji, ką aš veikiu 
naktimis?

— Tavo naktigones aš dar patikrin
siu!

— Patikrink.
— Ir patikrinsiu!
— Patikrink.
Šeimininkas, nuėjo šalin įniršęs ir, 

matyt, tvirtai pasiryžęs įvykdyti savo 
grasinimus: patikrinti Petrą ganyk
loje.

— Tu nebejodinek daugiau, — sušnib
ždėjau aš.

— Nesirūpink.
Paėmė dalgį ir išėjo į laukus: kviečių 

kirsti.
Tačiau naktiniai Petro pasijodinėji

mai nedavė ramybės ne tik šeimininkui.
> Kažkaip kartą, beganydamas miške, 

pamačiau aš artėjant nepažįstamą žmo
gų. Ėjo jis smėlingu takeliu, ramiai pasi- 

Seramsciuodamas nulaužtu pušies šakiga- 
liu. Neaukštas, pakumpusiais pečiais, 
krypuojančios eisenos ir mažyčių, gudrių' 
lyg žebenkšties akių.

— Pargink! — pasakė švelniai.
— Dar nepriganiau.
Neskubėdamas prisėdo ant kelmo, il

gai krapštėsi išdžiūvusioj avino mašnoj, 
suko rūkyti.

— O ką veiksi neganęs? Apsnigs dar 
negreitai.

Negreitai, — pritarė jis. — O tu 
ar nepraalksti miške?

Ir, nelaukdamas atsakymo, ištraukė iš 
^užančio kažkokį kezulą, susuktą į gelto
nus kopūstlakščius.

f Tai buvo geras skilandžio gabalas, aš
triai perkvipęs svogūnu ir česnaku, o 
taip pat žiauberė gražiai nukepusios 
duonos.

— Perkask, — ištiesė jis. — čia man 
nuo pietų liko miške, tai negi nešiu da
bar namo. Geriau jau, sakau, doram 
žmogui atiduosiu. O tu, matau, doras 
žmogus. Ar gardu?

Aš tik sumurmėjau,( kadangi abu ma
no žandai buvo pritutinti atneštu snie- 
doniu. Jis liūdnai palingavo galvą:

— Nelengva piemens dalia. Pats ka-
14 daise ganiau — žinau. Ir bernu buvau. 

Visko aš mačiau, broliuk tu mano mie- 
las. Visko. Gerai, jeigu pataikei arit ge- 

/ ro gaspadoriaus, o jeigu ne — visiškai 
prapuolęs. Dirbk nuo aušros iki sutemų,

Aš nustojau kramtyti, atsisukau į jį. 
Žmogus vis šypsojosi, bet mažytės jo a- 
kys žiūrėjo visiškai taip, kaip žiūri ka
tė, tykodama prie pelės urvo. Taip ir 
toptelėjo man galvon Onos pasakoji
mas apie Povilą Dovydonį, Petro brolį, 
kuriam labai eina rankon gyvenimas.

— Petras ne toks, — pasakiau. — Jam 
mergų nereikia.

— Aš gi ir sakau, visko būna pasau
lyje. . . — nutęsė jis. — Tiktai jūsiškis 
bernas, kaip girdėjau, labai stalgus ant 
mergų, kur tik nutrūkus, tuoj bėga pas 
jas, naktimis nemiega. . . Argi tu nė 
karto nematei?

Dabar aš jau visiškai supratau, kad 
čia ne kas kitas, o Dovydonis. Dabar jis 
prislinko visiškai arti manęs, įsisiurbė 
akimis, laukė atsakymo.

— Kukį su snukiu tu gausi iš manęs, 
o ne naktimis Petro pasijodinėjimus! — 
pagalvojau aš piktai, o balsu atsakiau: 
— Nėra man laiko sekioti paskui Pet
rą, džiaugiuosi pats numigęs nakčia. 
Nakties ir taip maža.

Jis patylėjo, o paskui vėl bandė klau
sinėti. Iš tolo, užuolankom, užuominom: 
ar labai nusidirba Petras, kada išjoja 
ir kada parjoja, ar išsimiegojęs parjoja. 
O paskui pavargo ir, matyt, suprato, 
kad nieko gero iš manęs nepeš. Pakilo 
tad nuo kelmo, vis šypsodamasis, kaip 
iš pradžių, o nueidamas vėl palinkėjo:

— Tai pargink!
— Dar nepriganiau.
Vakare aš pasakojau viską Petrui. Šis 

įtūžo:
— Tai gyvatė, a! Jau per vaikus, per 

piemenis Uostinėja. Na, palauks' tu 
man, broleli brangus, su tavim mes dar 
sudursime pirštus! Ir taip sudursim, kad 
/šonai braškės per visas siūles !

Ir staiga paklausė:
— Tau kiek metų?
Aš pasisakiau.
— Gražiai augi, — pagyrė jis. —Vy

riškai augi. Ir pasakysiu tau, vyreli, jei
gu toliau šitaip eisi, tai užaugsi visiškai 
geru vyru. Nė nepridėt prie manęs!

Na, čia jis, žinoma, perdėjo. Argi man 
lygintis prie Petro? Ir trigubai pragy
venęs, kiek gyvenau, aš nė iš tolo dar 
nebūsiu toks!

• ' •
Vis ilgiau gaišta saulė rytais už miš

ko, o patekėjusi tuoj ir vėl taikstosi už
lįsti už debesų. Karščiai nukrito, dažniau 
purškė lietus, kartais įsismagindamas 
net kelioms dienoms. O paskui pūstelė
davo vėjas, išvaikydamas debesis nuo 
dangaus. Vėl pasirodydavo saulė, ir o- 
ras buvo vaiskus, visas, perregimas, nuo 
ko miškas tolumoje ir kiti daiktai atro
dė lyg priartėję, lyg aiškesni pasidarę.

Petras ir Ona braškino iš laukų di
džiulius vežimus javo, dobilų atolo, nu
rautų linų. Tutino į kluonus, į daržines, 
krovė pašaliais, o kas netilpo — į aukštą 
stirtą, kurios viršų prislėgė senu vežė
čių ratų, apmetė alksnių lapinėm. Nno pa
balęs kūdrų tvoskė aitri mirkstančių li
nų smarvė, rudo lapai ant medžių, pil
kėjo ir geso laukų margumas.

(Bus daugiau)

Nesivėlinkite, Laisves Prieteliai
Tuojau pasisakykite, kad stojate į Lais

vės prieteliy eilę, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metines duoklės $25, pasisakykite, 

po kiek galite mokėti į menesį, ir pradėkite 
darbą. '

SVEČIUOSE 
BRAZILIJOJE

Jau suėjo 27 metai, kai 
išvažiavau iš Lietuvos. Bu
vau išvažiavusi iš Urugva
jaus kitur apsilankyti, bet 
labai norėjosi pamatyti ir 
Braziliją. Išsirinkom San 
Paulo miestą, kur daugiau
sia lietuvių apsigyvenę.

Važiavome dviese, aš ir 
drg. Revuckienė, laivu iš 
Montevideo į Santos.

Kai išvydome Brazilijos 
žemę, stebėjomės ir savo 
akimis netikėjome.

Visur aukšti kalnai, ro
dos, jie debesis’parėmę lai
ko, jų aukščio nesimato.

Santos prieplaukoje mus 
pasitiko draugas X ir va
žiavome į San Paulį.

Autas pasuko viena kita 
miesto gatv-e, ir už kelių mi
nučių išvažiavome į didžiulę 
lygumą. Kai kur koks na
mukas stūkso, o aplinkui 
akimis neapmatoma bana
nais apsodinta lygumos 
juosta, nuo Santos, pagal 
Atlanto vandenyną, rodos, 
ir Urugvajų pasiekia.

Pamatėme, kad bananai 
auga taip, kaip koki ūkai 
ant palmių stiebo. Bananų 
stiebai žemesni, toki, kad 
žmogus gali ranka bananų 
kekę pasiekti.

Mums buvo keista ir tai, 
kad ten bananų nieks neį
vertina. Visur jų primėty
ta. Pas mus, Urugvajuje, 
bananai brangus ir labai 
vertingas vaisius.

Jau ir lygumą pravažia
vome. Artėja aukšti, baisūs 
kalnai. Arčiau kalnų mato
si, kad ant jų medžiai au
ga. Kilo mintis, kaip ant 
akmens gali medžiai augti? 
Pasirodo, kad ant tų akme
nų yra minkštos žemės, to
dėl visi kalnai apaugę viso
kiais augalais.

Štai toli ant aukšto kalno 
pastatytas namukas. Atro
do, kad jis pakibęs ant vie
no akmens. Kaip baisu, 
tuo pačiu laiku ir gaila tų 
žmonių, kurie turi laipioti 
kasdieną tais tarpukalniais. 
Juk jiems didelis pavojus 
gręsia. Nuo ten paslydus, 
jau daugiau savo kaulų ne
besurinksi.

Daugiau nei nebežiūrė
jome. Laukėme, kad au
tas greičiau užkoptų kal
nus vingiuotu Anchietos 
plento asfaltu.

Pasibaigia kalnai, prasi
deda lygumos, pravažiuoja
me upes, jau važiuojame į 
į pakalnę. Pravažiuojame 
gražų Santo Amaro ežerą, 
pagal vieškelį paberti fabri
kų, įmonių pastatai, ir at
siveria didžiulio San Paulo 
miesto panorama.

Iš pradžių atrodė, kad čia 
bus lygu, kaip Montevidė- 
juj. Bet kai įvažiavome į 
priemiestį Ypiranga, kai 
kuriomis gatvėmis nei au
tas neužsirita. Mieste irgi 
matėme namukų ant kalnų, 
atrodė, kad tuoj pasileis ir 
nudardės į pakalnę.

San Paulo miestas susi
deda iš kelių didelių prie
miesčių. Jo centre vien 
aukšti namai, bankai, pre
kybos įstaigos . . . Mūsų 
tautiečiai gyvena priemies
čiuose V. Zelina, V. Belą, 
Mooka. Jie ten jau apsipra
tę, negalima nuo vietinių 
gyventojų atskirti. Kituose 
rajonuose labai maišyti 
žmonės, kaip V. Maria, C. 
Verde ir kit. yra įsimaišiu
sių ir kitokių spalvų žmo
nių. Matėme viename ra
jone daug japonų apsigyve
nusių. j

Lietuviai ten labai nuo
širdūs ir meilūs. Jie mus 
sutiko kaip brokai, ir kiek
viena mūsų tautietė — kaip

sesuo, kaip seniai laukta 
viešnia. Buvome užkviestos 
svečiuose bent keliose vieto
se, linksminomės, dainavo
me, šokome.

Išbuvome beveik mėnesį 
laiko. Niekuomet neužmir
šime tų draugių ir draugų, 
kurie visą laiką mums su
teikė Visokeriopą vaišingu
mą ir draugiškumą.

Per tą laiką turėjome pro
gą aplankyti Santos mieste 
gyvenančią lietuvių šeimą. 
Tada teko geriau įsižiūrėti 
į kalnus. Važiuojant į San
tos matėme keliose vietose iš 
uolų vanduo čiurlena. Ta
čiau to vandens negalima 
gerti. Ten pat yra užrašas, 
kad vanduo netinkamas 
žmogui gerti.

Jau Santos miestan įva
žiavus, matosi aukštas kal
nas. Ant jo viršaus pasta
tyta bažnyčia. Sužinojome, 
kad ten vienas pirmųjų iš 
Portugalijos atvykusių ku
nigų tą bažnyčią pastatė. 
Reikia įsivaizduoti, kiek 
metų toji bažnyčia jau ten 
stovi. Ją pastatė vergai in- 
dijonai ir negrai. Jie se
niau neturėjo jokio įrankio, 
kaip Lietuvoje kregždė gūž
tą, jie sunešė akmenis ran
komis tai bažnyčiai mūrus 
pastatyti. Baisią atmintį 
jie paliko.

Dabar ten muziejus. Ja
me yra įvairių indijonų 
rankų išdirbinių, medžiok
lės įrankių, skirtingų indr- 
jonų giminių įdomių lieka
nų.

M. Trinskienė 
(Iš ‘"Darbo”)

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.

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

(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 pasveikirisime kanadiečių lei
džiamą Liaudies Balsą—jo 25 metų 
sukakti. Kviečiame visus dalyvau
ti. Rengėjos. (201-203)

į MATTHEW A. Į
BUYUS ii

:: (buyauskas) ;:

;: LAIDOTUVIŲ :
DIREKTORIUS 

*O(J**OC*

•: 426 Lafayette St. <
:: Newark 5, N. J. ;

MArket 2-5172

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.- 
....... ..... k;

Reng. Kom.

IOE3OXZO

Worcester, Mass.
Mačiau sputniką savo akimis

Kadangi vietinis “The Eve
ning Gazette” šeštadienio lai
doje pranešė, kad sputnikas 
prakeliaus virš Wiorcesterio 
miesto spalio 13 d. 6:18 išry
to, ir bus giedrus oras, tai 
bus galima matyti, tad ir pa
siryžau1 nepramiegoti tos pra
našystės. Kaip 6:12 v. išėjau 
ant porčių savo namo. Tai bu
vo tik brėkštanti aušrinė 
šviesa, erdvėje giedra puiki, 
matosi beribės mažyčių 
žvaigždžių ir mėnulis skaistus 
po kairės, pusiau sudilęs. Ne
toli jo, į dešinę, didelė žvaigž
dė, bet, kaip buvo nurodyta 
pranešime, kad žiūrėti į 
šiaurvakarius, tai ir tėmijau. 
Na, ir išlindo skaisčiai gelton- 
šviesė žvaigždė ir slenka link 
rytų vidutiniu greitumu, kaip 
kai tenka matyti labai aukš
tai orlaivį lekiant. Po gerokos 
pusės minutės laiko pranyko 
ir daugiau nematyti..Tai pa
matęs, jaučiau kokį tai susi
jaudinimą, kai žinai, jog tai 
sovietinio žmogaus protu pa
gaminta žvaigždė aukštybėse 
erdvėje keliauja tarp kitų 
žvaigždžių beribėse!..

Tai buvo teisingas praneši
mas, ir mūsų mokslininkų bei 

’astronomų nusakytas laikas 
sputniko kelionės: pamatėm 
tik trimis minutėmis anksčiau, 
negu pranešime buvo pasaky
ta.čia į municipal aerodromą 
buvb susirinkę apie pusantro 
šimto žmonių tuo pačiu laiku, 
kad tėmyti, ar matys sputni
ką. Ir jie matė tą patį vaizdą.. 
Vienok yra žmonių, kad dar 
netiki. Esą tik plepalai, tokios 
galybės žmogus negalįs pada
ryti. O yra ir tokių, kurie Jau 
negali ramiai miegoti, nes, 
esą, rusai gali bile minutę 
mus subombarduoti. Atrodo, 
kad įvairūs spėliojimai dar 
greit nepasibaigs.

D. G. Jusius

Maskva. — Chruščiovas 
sake Afganistano ambasa
doje, kur dalyvavo baliu
je, kad jis nežino, kuomet 
antras tarybinis satelitas 
bus iššautas erdvėm Jis ne
žino, sakė jis, kadangi jis 
nėra valdžios narys.

/ > -tą DIENĄ 
■ IV lapkričio 

JL 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.

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.
UiKRAINŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ, labai lietuviams mė
giamas numeris, bus programoje ir šiame koncerte.

JULIUS KRASNICKAS, tenoras, iš Clevelando, 
Ohio, gražiai atsižymėjęs savo profesijoje, ypač su 
rusų grupe gastroliuodamas Europoje, bus progra-’ 
moję.
WORCESTERIO AIDO CHORAS, vadovaujamas 
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.

ĮŽANGA 
$1.50 

o 
O3OE9O1

PO KONCERTO 
ŠOKIAI
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Mano istorija su ponia dipuke
žinai, Jule, mes jūsų atva

žiavimo atžymėįimui nedė
lioję rengiame parę.

Atsiprašau, dėde, kas . tas 
yra parė9

štai, kaip mes padarysime; 
nupirksime turkę (kalakutą), 
iškepsime ją, iškeps keksą, 
pridarys kitokių valgių, mi
nu pirksiu snapso, bačkutę 
alaus. Pasi k viešiu savo drau
gus, gerus pažįstamus, ir ga
lėsime paprašyti jūsų pažįsta
mus Gamauskus dipukus, 
jums bus smagiau, seniai ma
totės, pasikalbėsite. Valgysi
me, gersime, o paskui padai
nuosime ant jūsų atvažiavi
mo. Tokiu būdu jie man pa
dės surasti jums darbą ir 
kambarius. Taip sakant, pa- 
baliavosime, kad jums Ame
rike pasisektų visiems gerai 
gyventi.

— Taip, tai pas jus vędina 
pare, pas mus vadina balium. 
Dėde, jūs sakėte, jūsų žmona 
eina dirbti, tai kur jūs tarnai
tės yra, nesimato?. Matosi, tu
rite gerą kambarinę, nes vis
kas gerai sutvarkyta, visur 
(y st a.

— Mes esame darbininkai, 
— sakau jai, — tarnaičių ne
samdome.

— Tai kas jums valgį iš
verda ir kambarius sutvarko, 
gal namieje nevalgote, einate 
į valgyklą, tik kambarius at
eina sutvarkyti ? — klausia 
mano dipuke.

— Nugi, valgį žmona išver
da ir iškepa, o aš kambarius 
padedu iščystyti.

— Jūs sakėte, užsiprašėte 
Gamauskus ateiti į parę, 
tai dėl pares turėsite pasam
dyti tarnaitę, nes būtų man 
1 aip ir sarmata, 45 metai 
Amerike ir neturite tarnaitės.

— Nugi, kokia sarmata. 
Man rodosi, onaras, kad pa
tys mokam ir viską pasidaro
me. Pamatysi, kaip mes su 
žmona viską padarysime. Kai 
gyvensi, pati pamatysi, dieną 
turėsi eit Į dirbtuvę dirbti, pa
reidama parsineši valgį, pasi
gaminsi ir kambarius sutvar
kysi.

— AŠ manau, dėde, mane 
gąsdini ar juokauji. Juk tai 
negalima tą viską padaryti, 
kaip sakei. Aš Lietuvoje turė
jau mergą, pusmergę, berną, 
pusbernį ir piemenį. Pusmergė 
man butą sutvarkydavo ir, 
kur reikia, 1 pasisiųsdavau. 
Merga valgį išvirdavo.

—O. ką tu darydavai?.
— Aš joms pasakydavau, 

ką jos turi dirbti. Vieną sykį 
kiaulė pagimdė 13 paršiukų, 
tai vienam nebuvo papo, tai 
aš jį užauginau su1 bonkute

— Bet Amerike ' bus taip, 
kap aš pirma sakau, ir dar 
mergaitei 4 metus turi uždirb
ti, pakol sulauks 18 metų,gerą 
darbą negali dar dirbti, tik 
sau galės užsidirbti ant pra
gyvenimo, o- jam dar į ka
riuomenę reikės eiti.

— Ne, mano vaikui kariuo
menėn nereikės eiti, jis yra 
Vokietijos pilietis. Jūs, dėde, 
mane išgązdinai, man net po 
krūtine pradėjo skaudėti. Juk 
Amerike taip negali būti, 
Amerike visi bagoti, visi turi 
savo namus, tik tas neturi, kas 
nenori. Visi mašinom važinė
ja. Lietuva maža, biedna bu
vo, ir tai aš jokio darbo pas 
tėvus nedirbau, apsivedus tar
naites turėjau. Vokietijoje ir
gi nedirbau.

— Ar Hitleris tavęs nepri
statė prie dar)>o, juk pas jį 
visi turėjo dirbti dėl karo?

— Taip, turėjo, bet aš išsi
sukau. Vieną sykį, kur mes 
gyvenome, visas moteris, iš 
Lietuvos atvažiavusias, norė
jo pristatyti prie darbo. Kai 
sušaukė mus, jos mane pasi
statė ’ pirmutine. Aš jiem 
grieštai atsisakiau eiti į darbą, 
nes aš buvau girdėjus per ra
diją, kad motinų, kurių vaikai 
neturi 6 metų, neturi imti į 
darbus. Jie mane stvėrė už 
nugaros žipono, norėjo mane 
uždaryti, bet žiponas’buvo ne
drūtas, liko pečiai jų rankose. 
Aš ištrūkau, pabėgau. Mes vi
sos išbėgiojome. Padavėm

valdžiai ant jų skundą. Atva
žiavo ištirti, gavo barti.. O 
kai mano mergaitė buvo 6 
metų, karas buvo pasibaigęs. 
Taip man ir nereikėjo savo 
amžiuje dirbtuvėje dirbti.

— Tai kaip tu gyvenai ?
— Aš gavau iš vokiečių val

džios pensiją, nes mano vyras 
buvo vokiečių kariuomenėje 
ir joje dingo. Ir man Amerike 
nereikės dirbti. Sakė, man at
siųs pensiją, liepė pranešti, 
kai nuvažiuosiu, kad esu Ame
rike. Rytoj rašysiu, kad aš 
Amerike, ir vaikas dirbs, bus 
pinigų iki valiai.

— Pažiūrėsime, ar taip bus, 
— aš'pasakiau — mes nesa
me girdėję, kad kas nors iš 
dipukų gautų pensiją.

— Mes esam ne dipukai, 
mes vokiečių piliečiai esam, 
dočmanai repatrijantai. Te
nai, dėde, kaip jūs man rašė
te, kad aš Amerikos konsului 
sakyčiau, kad aš dirbsiu prie 
virvių vijimo, man buvo labai 
didelė sarmata pasakyti, ir aš 
niekam nesakydavau, koks 
mąn darbas yra žadamas 
Amerike. Vokietijoje ark
liams skūras lupt, šiukšles 
vežti ir virves vyti, tai pras
čiausi darbai. Dipukai tokio 
darbo jokiu būdu nedirbtų.

— Pas mus šiukšles vežti 
sunku dar gauti, reikia būt 
piliečiu ir dar kad koks poli
tikierius rekomenduotų... Nu, 
tiek to, tegu sau būna pagal 
jūsų norą.

I

A.š norėčiau, kad papasa
kotum man, kodėl jūs važia
vote į Vokietiją, palikote mū
sų tokią gražią tėviškės ūkę, 
buvo prie Šešupės, gražus, 
didelis sodas, augo gerai kvie
čiai, daug buvo durpių. Kai 
atrašė, kad brolis paliko tėviš
kę, seseris, net apsiverkiau iš 
gailesčio, kad tėvui tėvukų už
gyventą turtą paliko.

— žinai, dėde, kai bolševi
kai užėmė valdžią Lietuvoje 
gyvent nebuvo galima. Služel- 
ninkai pradėjo visokias dai
nas ant gaspadorių dainuoti. 
Patvarkė taip, ką gasp a d ori ai 
valgo, tą patį valgį ir služel- 
rinkam turi duoti.. Taip sa
kant, iš vieno puodo. Iš pra
džių manėme, kad jie mus ne
privers tą daryti. Kai pamatė, 
kad mes valgome kitą valgį, 
jie atsisakė dirbti, turėjome 
nusileisti. Kada rinkdavo ko
kius komisarus, tai pastatyda
vo į kandidatus buvusius gas
padorių bernus, “valkatas”, ir 
liepdavo eiti balsuoti už juos. 
Mes neidavome, tai pradėjo 
sakyti, kad mes esam sabotaž- 
ninkai. Antra, tėvas, broliai 
p- seserys išvažiavo gyventi į 
Vokietiją. Tai kaip aš viena 
galėjau pasilikti? O Hitleris 
sakė, mum duos dar geresnę 
ūkę Vokietijoje.

—-Nu, ar gavote, ar mano 
brolis neiškadavojo palikt tė
viškę ?

— Taip, iškadavojo ir bol
ševikus keikė, net verkė išva
žiuodamas. Mes pasiėmėm 2 
arklių vežimą, prisidėję laši
nių, kumpių, patalynių, pa- 
duškas, turėjom gražią lovą, 
paėmėm. Kaip atvažiavom 
Vokietijon ne tik nedavė 
ūkės, bet ir tuos arklius ir ve
žimą su1 lašiniais atėmė. O vy
rą pristatė prie sunkaus, svei
katai pavojingo darbo, kur 
sierą dirba. Ten įdirbdamas 
taip sudžiūvo, liko tik skūra 
ir kaulai, pradėjo smarkiai 
kosėt, žinai, kaip Amerikos 
orlaiviai atskrisdavo bombar
duoti, tai vis bėgdavo slėptis 
į slėptuves. O jis nebėgdavo, 
sakydavo, tegu užmuša, bus 
geriau, ir 'keikdavo Hitlerį 
daugiau negu bolševikus. Ru
sijos valdžia už mūsų palik
ins gyvulius, trobas, mašinas 
ir kitus daiktus Ųitleriui at
mokėjo auksu. Bet mum nie
ko nedavė, tik prieš išvažiavi
mą Amerikon sakė, atmokės 
tam tikrą nuošimtį.

—-Kai vokiečiai užėmė Lie
tuvą, kodėl negrįžote atgal?

—Neleido,tik tuos leido,-ku
rie mokėjo gerai vokiškai kal
bėti. ■ , i
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(Bus daugiau)

LIETUVIŲ TARPE
Laiškutis iš Easton, Pa.

Laisvi etis F. ;P. Malka itis 
rašo redakcijai;
Gerb. draugai:

Kai jus aplankiau rugsėjo 
15 d. piknike, tai antrą dieną 
mane pašaukė ligoninėn. Ten 
man padarė reikalingą opera
ciją. Dabar po biskį einu ge
ryn.

Kai pagysiu gerai, tai ir 
vėl galėsime pasimatyti. (J 
dabar tai žadu važiuoti pas 
seserį į New Jersey.

Laisvės koncerte, manau, 
būsime visas būrys.

Su godone,
F, P. Malkaitis

Politinėje padangėje
Airiai demonstruos

Šį šeštadienį bent 10,000 
New Yorko airių dalyvaus 
demonstracijoje už Airijos 
pilną nepriklausomybę ir ne- 
dalomybę, tai yra, už Airijos 
šiaurinių sričių atėmimą nuo 
Britanijos ir prijungimą prie 
Airijos respublikos.

Demonstracija pravedama 
sąryšyje su Britanijos karalie
nės apsilankymu New Yorke. 
Vietiniai airių nacionalistai 
jaučia, kad toks žingsnis rei
kalingas, kad parodyti pa
sauliui, jog ariu kilmes ame
rikiečiai solidarizuojasi su Ai
rija ir neprisideda prie britų 
karūnos gerbimo.

Karalienės apsilankymas 
čia turi gilias politines impli
kacijas. Miesto majoras Wag- 
neris nutarė, kad jis nevyks 
sutikti karalienę, bet priims 
ją miesto rotušėje. Vietoje jo 
karalienę sutiks gubernato
rius. Mat, gubernatorius ren
kamas visos valstijos. Majo
ras renkamas viso miesto, o 
tai mieste airių koncentracija 
didžiausia. Politiniai demo
kratų partjos ekspertai pata
rė Wagneriui, kad jis pada
rytų karalienės priėmimą vė
soku, kad neįerzinti airių bal
suotojų.

E. G. FLYNN eilėje H
Jau paskelbta, kad Eliza

beth Gurley Flynn, Liaudies 
teisių partijos (People’s 
Rights Party) kandidatė bal
savimo mašinose rasis eilėje 
H. Už Flynn, kaip žinia, gali 
balsuoti tik 24 distrikto bal
suotojai, nes ji iš to distrikto 
kandidatuoja į miesto tarybą.

Ikj rinkimų lieka apie dvi 
savaitės.

Į miesto majorus kandįdur
tus turi trys partijos: republi- 
konai, demokratai ir SWP 
(Socialist Workers Party, 
trockistai). Liberalai remia 
demokratų kandidatą, dabar
tinį merą Wagnerj.

Pažangiečiai pasi dalinę 
nuomonėmis, už ką balsuoti. 
Vieni sako, kad reikėtų bal
suoti už demokratų-liberalų 
kandidatą Wagnerj, kadangi 
jis yra daugumos unijų re
miamas. Bet kai kurie pa
žangiečiai, ypatingai tie, ku
rie spiečiasi aplink “National 
Guardian”, sako, kad verta 
balsuoti už SW'P kandidatą, 
kaip vienintelį kandidatą, ku
ris šiuo kariu stoja už socia
lizmą.

17-metė vogė automobilius
17 metų jaunuolė A. Ragu- 

sa prisipažino, kad jinai per 
dvejus metus yra pavogusi ir 
pardavusi 20 automobilių. Ji 
vogusi todėl, kad nesusipykti 
su tėvais dėl jai skiriamų pini
kų. Už pavogtus automobilius 
gautus pinigus ji daugiausia 
praleisdavusi pasilinksmini
mams Coney Islande.

REIKALAVIMAI
MERGINOS! MERGINOS!

Lengvas Sapos Darbas 
Patyrimas Nereikalingas 

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

ST. 4-7840
(201-204)

New York
Restonas, G. Daniel, 

Eleanor Roosevelt

“Times” k orespondentas 
Restonas, kuris dabar randa
si Tarybų Sąjungoje, nese
niai rašė tarp kitko apie tai, 
kad Sovietuose dabar išgy
vendintas arbatpinigių (tipi- 
nimo, tipsų) paprotis. Jis sa
kė, kad jeigu kas duotų “tip- 
są” tarybiniam kirpėjui, pa
tarnautojui, apvalytojui, ar 
kam nors panašaus, tas užsi
gautų.

Į tą Restono teigimą atsilie
pė kitas “Times” bendradar
bis, C. Daniel, kuris irgi pra
leido nekurį laiką kaip kores
pondentas Maskvoje. Jis sakė, 
kad Restonas rašo neapsidai- 
lęs pakankamai. Daniel sako, 
kad kai jis buvo Tarybų Są
jungoje, jis pastebėjo, kad 
arbatpinigius ima — bet ne 
viešai. Jis sako, kad jis pats 
daug kartų davė arbatpini
gius ir niekas neįsižeidė. Kar
tais jam “tipsus” grąžino, bet 
tai buvo tada, kai kas nors 
stebėjo — būk tai futuristo 
pareigūnas, viršininkas ir 1.1.

Dabar į Restono ir Danielio 
teigimus įsimaišė ir Eleanor 
Roosevelt, kuri neseniai grįžo 
iš Tarybų Sąjungos. Ji rašo 
laikraštyje “Post” ir sako 
štai ką :

Būtų klaida sakyti, kad ar
batpinigių ėmimas visai išny
ko Tarybų Sąjungoje. Bet j;e 
neduodami taip dažnai kaip 
Vakaruose, kur be jų beveik 
neapsieinama. Dažnai Tarybų 
Sąjungoje žmogus duoda 
vietoje arbatpinigių kokią ma
žą dovanėlę. Dovanėlės visuo
met priimamos su padėka. 
Buvo atsitikimų, kuomet ji 
įteikė viešbučio patarnauto
jui arba patarnautojai mažą 
sumą pinigų, bet pinigai ne
buvo priimti. Kuomet ji įtei
kė dovanėles pinigų 'vieton, 
jos su mielu noru tapo priim
tos.

“Host” pasisakė už 
komunistų paleidimą

Liberališkasis “Post” šią 
savaitę pasisakė už visų poli
tinių: kalinių paleidimą iš 
Amerikos kalėjimų. Tas laik
raštis primena* kad kada aną 
savaitę* socialistas Noimanas 
Thomas ir kiti pikietavo Ju
goslavijos konsulatą ir reika
lavo išlaisvinti Džilasą, jie 
tarp'kitko nešė ir iškabas 
“Už visų politinių kalinių vi
same pasaulyje išlaisvinimą”. 
“Post” sako, kad negalima 
pamiršti, jog ir Amerikoje dar 
yra politinių kalinių. Laikraš
tis nurodo komunistus Greeną 
ii Winstoną, kurie sėdi nu
teisti po Smitho aktu.

“Post”, nors yra liberališ
kas, taipgi yra anti-komunis- 
t.inis laikraštis; Net tame pa
čiame straipsnyje, kuriame 
reikalaują išlaisvinti komu
nistus, jis kartu prikergia ir 
anti-komunistinės propagan
dos. “Post”tezė yra tokia: kol 
mes laikome kalėjime komu
nistus, mes neturime morali
nės teisės reikalauti nei Dži- 
laso nei kitų politinių kalinių 
išlaisvinimo, bet jei mes iš
laisvintume Greeną ir Wins- 
toną, mes „galėtume kalbėti, 
taip sakant, “su gryna sąži
ne”. Bet kaip, tai nebūtų, ko
kiais sumetimais ir kokiais 
aiškinimais paremiant, “Post” 
visvien reikalauja, kad .liku
sieji Smitho akto kaliniai būtų 
išlaisvinti. Iki šiol to nereika
lavo joks New Yorko dienraš
tis, apart “Daily Worker”.

Teoretinė serija apie 
komunistinį judėjimą

“Daily Worker” baigė 
spausdinti seriją straipsnių, 
kuri tęsėsi per 12 iumerių. Tų 
straipsnių autorius yra Alek
sandras Bittelmanas, senas 
kairaus judėjimo teoretįkas. 
Tuose straipsniuose Bittelma
nas stengėsi? analyzuoti, kas 
privedė priei Amerikos K. P.

) spaudoje
izoliacijos nuo platesnio dar
bininkų judėjimo, kodėl taip 
susilpnėjo komunistų įtaka 
unijose, kokios buvo praeities 
klaidos, kokios buvo objekty- 
vės sunkumus keliančios sąly
gos, kokios atrodo perspekty
vos ateityje ir taip toliau. Pa
žangiečiai su nemenku susi
domėjimu skaitė tuos straips
nius, nes;jie yra kaip ir ban
dymas rezu.muoti diskusijas, 
kurios per paskutinius metus 
eina kairiajame judėjime.

Bet pats Bittelmanas pripa
žįsta, kad dar sunku pilnai 
nustatyti, kad ir artimiausiai 
ateičiai, gaires, kad komunis
tinis judėjimas dar turi daug 
analyzuoti, dairytis, padaryti 
naujas išvadas iš naujųjų są
lygų, kad tapti efektingesne 
jėga Amerikos gyvenime.

Bet dėl vieno, sako Bittel
manas, negali būti abejonių: 
faktas, kad komunistai yra ta 
kovinga jėga, kuri labiausiai 
atsidavusiai veikia už Ameri
kos darbo žmonių gerovę, ne
gali būti paneigtas. Pagrindi
niai imant, tas buvo tiesa ir 
tais laikais, kuomet kairus ju
dėjimas darė ir stambias klai
das. Su laiku1 dauguma darbo 
žmonių tai ^supras ir kairle- 
čiai pradės vaidinti jiems pri
klausančią rolę — kaip darbi
ninkų klasės tikras avangar
das. * .

Telefonaviinas 
jau pabrango
New Yorko valstijai davus 

leidimą, New Yorko telefono 
kompanija ilgai nelaukdama 
jau pakėlė kaihas. Nors tele- 
fonavimas per viešą telefoną 
dar kainuoja tik » 10 centų, 
privatinių telefonų turėjimas 
pabrangėjo. Daugumoje atsi
tikimui telefonų savininkai 
mokės apie $1.25 daugiau 
per mėnesį. Taipgi pabrangin
tos taip vadinamos telefono 
ekstencijos, tai yra, kelių 
aparatų (nors po tuo pačiu 
numeriu) įtaisymas skirtin
guose kambariuose ir t.t.

Vandalai išdaužė mokyklą
Brownsvilles JHS 178-ąją 

mokyklą vandalai išdaužė. 
Keturis mokyklos Kambarius 
padarė netinkamais mokini
mui naudoti. Daug žalos pa
daryta. Eina tyrinėjimas, kas 
tai padarė.

Minėjo 101 metinę sukaktį
Mrs. Luise M. Gommel, Eli

zabeth, N. J., gyventoja, pir
madienį minėjo 101 metinį 
gmtadienį. Sakosi, jaučiasi la
bai gerai.

HELP WANTED MALE

SKINNER, HAND & MACHINE
Patyręs vyras dėl fleshing sunkių 

kailių, mefckų etc.
JONAS BROS 

Tel. MO. 4-1863
(203-205)

ELECTRICIAN
Patyręs prie kontraktoriaus. 

Nuolatinis darbas 
Turi kalbėti angliškai.

Šaukite: BAyside 5-7888
(203-205)

REIKALINGAS SIUVĖJAS 
$75.00 į savaitę 
5 dienų savaitė 

CONNIE CLEANERS ' 
740 Middle Neck Rd.

Great Neck, L. I., N. V. 
HUnter 7-1343

(203-205)

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENT

Mažas apartmentinis namas. 
Be vaikų. Be šilumos.

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

.(202-204)

Superintendent. Bronx.' , Patyręs 
prie pataisymų, 12 ir 6 aukštų na
mai. No. 6 aliejus—6 pagelb. 3 
kamb., basęmente, su priedais. $65 i 
savaitę. Vieta E, 80th. Turintis nuo
savus įrankius. Mr. Pletz, MU. 8- 
2014. (202-204)

Teatruose
Apie širdies atakas

Filmai labai dažnai vaiz
duoja dalykus, kurie liečia 
širdį — meilę, gailestį, šird
gėlą ir taip toliau ir taip to
liau be galo ir krašto — ki
taip sakant, — jausmus.

Bet štai filmas, kuris liečia 
širdį iš visai kitokio taško: fi
zinio. Tai filmas, kuris vaiz
duoja, kas atsitinka su žmo
gumi, kai jis gauna širdies 
ataką ir pavirsta, likęs gyvu, 
pusiau invalidu . į Visi kritikai 
sako, kad šis filmas, pavadin
tas “That Night” ir rodomas 
55th St. teatre, yra 1 geras, 
įspūdingas, net jaudinantis.

Mirė bemokėdamas miestui 
taksus

83 metų amžiaus Dominick 
Sabatino nuėjo į taksų rašti
nę pasimokėti už savo nuosa
vybę taksų. Beduodamas pini
gus taksų kolektoriuj parkri
to ir vietoje mirė. Pripažinta, 
kad jis mirė nuo širdies susto
jimo. '

HELP WANTED—FEMALE

Virėja ir prie stalo, šeima iš 3 
suaugusių, Manhattane. Kalbanti an
gliškai. Gera alga, kiekvieną tre
čiadieni laisva, taipgi kas an'trą sek
madieni. Turime ir kitus darbinin
kus. Victor Ridder, Butterfield 8- 
1271. (200-202)

SUKNELIŲ 
SIUVĖJOS

Tuoj reikalingos
Su patyrimu. Gera alga.

TE. 8-2975.
(201-207)

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

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. . Geras 
pirkinys, $16,500, Reikia rankpini
gių. Šaukite sav. Gallo. Flushing 
8-9656. 144-35 35th Ave., Flushing.

(202:204)

Coney Island, B'klyn. 3 šeimų, 
mūrinis. 14 kamb., 6-5-3. $145 į
mėn. jeigos, 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 School. 
Ditmas Avenue stotis-subvė. $90 į 
mėri. jeigos nuo 1-mų lubų. Skiepe 
yra vonia ir lašai. Galima puikiai 
ištaisyti. $2,000. 20-37 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. 1-8300.

(200-206)

Bayridge-Brooklyn. 2 fam , oil 
beat, 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)

MISC. ADS

Tractor & Trailer Clearance. All 
in A-l condition, many years of 
service, from these lojv 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. 8- 
9142. ,(200-206)

4 pus!. Laisvi (Liberty)

—1-----................ ....................................
BUSlJfESB OPPORTUNITIES

GROCERY
FRUIT & VEGETABLES

• r

Vieta super markete. Geras pasiū- ' 
lymas priimtinas. 186-06 122nd
Ave., Springfield Gardens, šaukitės 
LA. 5-9474, po 6 P. M. JA. 3-8604.

(203-5*

MASPETH
NEW 1 FAMILY HOME (20 pėdų), 
grynų plytų, 1 karui garadžius, 
6% rūmo, P/2 maudynės, sci
ence virtuvė, Hollywood maudynės, 
misingio vamzdžiai, garu šildoma. 
Arti dirbtuvių, krautuvių, mokyklų 
i c bažnyčių. $19,990. COLBX 
HOMES, 62nd St. & 53rd Drive, 
Tol. HA 6-4700. (203-212)

Luncheonette. B’klyn. Opp. Kings 
Co. Hosp. Gross $1200-1250 wkly. 
Net $300-350 wkly. 7 A. M.—9.30 
P. M , 7 days. Rent $175. Partners^ 
or family. $13,500. Established 9 ' 
yrs; family difficulties. PR. 3-9619, 
after 7 P. M. (202-206) * ,
----------------------------------------------

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

Lunchconetet. Kaina tinkama grei
tam pardavimui. Dabar daro $500- 
600 į savaitę, 5’4 dienos. Pora gali 
pagerinti biznį, operuojant 6 dienas. 
Arti 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 jtai-/ 
syta, nauji šaldytuvai. Geroj apy
linkėj $1700 į savaitę, priskaitant 
6 kamb. apt., 3 oi u vėdinami. Par
siduoda prieinamai. GOVER REAŲ_ 
ESTATE, 392 Rockaway Ave., Vai- I 
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 j mėnesį. Ideališ
ka porai. Parduodame su nuosto
liu Per daug valandų vienam vy
rui. MO. 9-9674.

(201-207)

KEPYKLA <

Daro gerą bizni, Flushing, N Y.
$1,300 j savaitę.

PR. 5-6574 (3—6 v. v.)
(201-207),

DELICATESSEN. Estblished 9yrs 
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.8-7598, 

(200-206)

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 compahys. Moderate rental, 
4 yr. lease to go. Option. Priced 
right for quick sale. Owner has 
other int. 540 W. 35th St., bet. 10th 
& 11th Aves , LO. 3-0339.

(200-206)

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

(200-204)

LUNCHEONETTE—FOUNTAIN^ 
Westchester. Good location, com
mercial & factories. Nr. Bus stop, 
grossing $650 per wk. 514 days, 
rent $115, lease 9 yrs. Wonderful 
opp. for a couple, good reason for 
selling; investigate. Very reasonable 
to right party. Call Atty at YO. 3- 
5044, 9 A. M.—5 P. M. (198-204)

RESTAURANTAS. Su ar be nuo
savybės. 6 rūmų apt. gaunamas. 
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. I 
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 Unlit Apart
ment for sale at sacrifice. Good 
proposition for couple who wish to 
reside in Florida to make living. 
Call (NY) JU. 2-0990 or RH., 4- 
2888. (198-204)

For Rent

Bronx, N. Y., Burnside Ave., 805 
East. Ideališka krautuvė išnuomavi-. 
mui lengvam išdirbystės darbui, 
16 x 86. Aukštos lubos, ištaisytas 
skiepas. Renda tik $135.. Geras pri-*> 
važiavimas. Tinkama dėl metalo/" 
išdirbystės ir mašinšapei. CY. 8- 
2500. . . (201-203) ■

», spalio (Oct.) 18, 1957.




