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KRISLAI
^Prezidento pareiškimas.
Kokia išeitis? x
Rudžiai Romoje.

‘^Lietuvos laisvintojai.”
Rašo R. Mizara

Kalbėdamas apie technolo
ginio mokslo pasiekimus, apie 
gamtos paslapčių atidengi
mus, nuskaldant atomą, pre
zidentas Eisenhoweris sakė:

“Pasaulis šiandien turi pa
sirinkti vieną iš dviejų: gau
sos technologiją arba sunaiki
nimo technologija — naudoti 
šią jėgą kūrybiniams tikslams 
arba karui ir griovimui.”

Prezidentas tai pabrėžė sa- 
eo kalboje, sakytoje naciona- 
jĄje Mokslu Akademijoje 
Washingtone praėjusi ketvir
tadieni.

Kas gi nūnai gali abejoti 
šiuo prezidento pareiškimu?’

•

Mokslas surado priemones, 
1 ad žmogus gali paleisti už 
penkių tūkstančių mylių viską 
naikinančia bomba — bom
bą, kuri, krisdama ant did
miesčio, ji visą galėtų sunai
kinti !

Mokslas surado priemones 
erdvei užkariauti; rimtai kal
bama apie mėnulio ir planetų 
pasiekimą.

Tiesa, iki šiol pačius žy
miausius moksle pasiekimus 

< teturi tik Tarybų "Sąjungos 
mokslininkai; tik jie kol kas 
jtlieka savotiškus stebuklus, 
ir žada greitu laiku daugiau 
jų pasauliui parodyti. Bet rei
kėtų būti labai naiviam neti
kėti, kad tą patį pasieks ir 
mūsų šalies mokslininkai.

Niekad istorijoje žmogus 
neturėjo tokių Įrankių, ku
riais galėtų arba pasaulio ci- 
\ilizaciją sužlugdyti arba la
bai aukštan lygin pakelti 
žmonijos gerbūvį!

•Na, tai kokia iš viso to iš
vada ?

Ji tokia: reikia viską dary
ti, kad mokslo pasiekimai 
būtų naudojami ne žmonijai 
naikinti, o jai gyvenimą pa
gerinti.

Reikia nusiginkluoti; nuo 
kalbų tenka eiti prie konkre
čių darbų.

Reikia kovoti už taiką, il
gametę, visuotiną taiką!

Deja pas mus neatsakingi 
asmenys ir spauda dar vis rė
kia, kaip Amerika gali užpul
ti ir sunaikinti tarybinius 
miestus...

Pas mus dar visaip šmei
žiami tie žmonės, kurie nuo
širdžiai pasisako už taiką. Vi
sa tai veda link susinaikini
mo !..

Iš Chicagos Į Romą nuvyko 
ir»ž. A. J. Rudis su savo žmo- 
La Marijona. Inž. Rudis, ten- 

/'4a pasakyti, yra klerikalas 
ir jis labai mėgsta plepėti 
apie “Lietuvos išlaisvinimą,” 
kad ten grįžtų liaudies iš
naudotojų viešpatavimas. O 
Lietuva jam tik tiek rūpi, kiek 
P. Grigaičiui arba L. šimu
čiui. Na, bet pažiūrėkime, 
kaip A. Rudis “laisvino Lietu
vą” būdamas Romoje.

Chicagos marijonų dienraš
ty Drauge (spal. 23 d.) skai
tome : 

“Antanas ir Marijona Ru
džiai suruošė pagerbimą ‘Ty
linčios Bažnyčios” — Lietu
vos atstovams, dalyvavusiems

Maskva sako, kad Amerika ir 
Britanija nutarė stiprinti 
ginklų lenktynes prieš T. S.
Maskva —Tarybinė žinių 

agentūra Tass sako kad 
prez. Eisenhowerio ir prem
jero Macmallano pasitari
mai Washingtone atnešė 
pasaulio taikai žalingus re
zultatus. Tass sako, kad pa- 
aiški, jog Amerikos ir Bri
tanijos valdžios, nenori nu
ginklavimo. Washingtone 
susitarta, kad ginklavimosi 
derybos bus sustiprintos ir 
pagreitintos.

Dtrybos Washingtone 
pačiame savo principe buvo 
blogos, nes tai nebuvo dery
bos tarp principinių didžių
jų jėgų pasaulyje, o pasi
tarimai viename bloke, sie
kianti didesnio skaldymo.

Tuo tarpu Washingtone 
paskelbta, kad Amerikos 
ir Britanijos laivyno kaip 
Šiaurės Atlanto pakto są- 
jugos (NATO) dalys daly
vaus šią savaitę manievruos 
prie Turkijos pietvakarinio 
kranto, netoli Sirijos. Ma- 
nievruose dalyvaus britų

Demokratai laimėjo Turkijoje,-- 
bet su sumažintum daugumom

Ankara. — Valdančioji 
Demokratų partija laimėjo 
Turkijos parlamentinius 
rinkimus, bet su sumažin
tomis daugumomis. Taip 
vadinama Liaudies repub- 
likonų partija, kuri iki šiol 
parlamente turėjo tik 31 
deputatą, dabar turės apie 
200. Iki li350 metų ta parti
ja stovėjo prie valdžios 
vairo, bet tų metų rinki
muose smarkiai pralaimė
jo.

Abi partijos yra konser- 
vatyvės ir nei viena neat
stovauja liaudies, jėgų, nors 
abi sakosi stojančios už de
mokratiją. Po Demokratų 
partijos režimu Turkijoje 
dabar yra šiek tiek dau
giau laisvės, negu buvo po 
republikonais, nors skirtu
mas nedidelis. 

Kongrese. Puota įvyko Flora 
viešbutyje, kur Rudžiai buvo 
nustoję. Garbės svečių tarpe 
vysk. Vincentas Padolskis, 
Vokietijos katalikų akcijos 
atstovė baronesė von Guten
berg, princas Karl ,zu Lowen
stein, prelatas L. Tulaba, šv. 
Kazfyniero Lietuvių kolegijos 
Romoje rektorius, kun. dr. 
Pianas Brazys, Tėvų Marijo
nų kongregacijos vic.egenero- 
las, 'Edwardas Turauskas...

•

Šitaip Rudžiai, baronesės, 
princai, generolai, vyskupai, 
prelatai, kunigai, susirinkę į 
puošnų h otelį, luliavodami, 
“laisvino Lietuvą”!

Ponai Rudžiai tikrai atliko 
žygdarbį ir, sugrįžę į Chica- 
gą, veikiausia, turės kuo pasi
didžiuoti.

O mes sakome: Lai dievai 1 
saugoja mūsų tautą nuo tokių 
“laisvintoje”, nors, tiesa, ji 
apsisaugos ir be dievų talkos.

laivynas ir orlaivynas iš 
Maltos ir Amerikos šešta
sis laivynas, kuris randasi 
Vduržemio jūroje. Kai ku
rie to laivyno laivai jau 
senokai Turkijoje.

Manievruose dalyvaus ir 
Turkijos aviacija, kuri, bet
gi, palyginant su britų ir 
Amerikos orlaivynais, yra 
bereikšminga. Turkijos lai
vynas irgi mažas.

Maskva. — Tarybų , Są
jungos radijas ir televizija 
paskelbė, kad šuniukas 
vardu “Kudriavka” keliaus 
su sekančiu tarybiniu ra
ketų į erdvę. Tas šuo ban
dymuose jau buvo iššau
tas į didesnį aukštį, negu, 
pasiekė bet koks gyvas 
sutvėrimas ir paskui pa- 

! rašų tu sveikai nusileido 
ant žemės, šuniukas dėvi 
tam tikrus “erdvės dra
bužius”, įskaitant permato
mos medžiagos stiprų šal
mą, c-

Nors republikonai dabar
tiniuose rinkimuose neatga
vo daugumos, bet jie laimė
jo daugumą sostinėje An
karoje, kas skaitoma tam 
tikru smūgiu adminis.traci- 
cijai.

Pilni rinkimu rezultatai 
bus pranešti po kelių die
nų. Republikonų partijai 
vadovauja buvęs preziden
tas Ismet Inonu.

Britų spauda reikalauja 
“demokra tinti” karalienę
Londonas. — Britanijos 

spauda dar vis rašo apie 
karalienės Elzbietos apsi
lankymą Amerikoje. Visi 
britų laikraščiai sako, kad 
tas vizitas buvo labai nu
sisekęs ir karalienė bei jos 
patarėjai turėtų iš jo pasi
mokinti. Esą, karalienė A- 
merikoje elgėsi labiau de-, 
mokratiškai, negu namie, ir 
todėl ten ji tapo taip šiltai 
žmonių priimta. Pačioje 
Britanijoje ji laikosi labiau 
nuošaliai nuo masių. Libe
ralų “News Chronicle” 
klausia: “Kodėl karalienė 
negalėtų elgtis namie, kaip 
elgėsi Amerikoje?”

Ottawa. — Čia atvykęs 
Britanijos premjeras da
lyvavo kaip svečias kabine
to posėdyje.

New Haven. — Apeliaci
jų teismas atsisakė perna- 
grineti penkių komunistų 
bylą, kaip tai reikalavo pro
kuroras. šie penki tokiu 
būdu lieka išteisinti. Jie 
yra Martha Stone Asher, 
Joseph Dimov, Robert E? 
kins, Jack Goldring ir Sid
ney Taylor.

Žukovas atleistas 
iš ministro posto

Vakaruose daug spekuliuojama 
apie jo busimąsias pareigas

Maskva. — Tarybinė 
spauda paskelbė, kad 
maršalas G. Žukovas atleis
tas iš gynybo ministro pa
reigų. Jo vietą perėmė 
maršalas R. Malinovskis. 
Tarybinės spaudos praneši
mai nesako, kokios bus jo 
būsimos pareigos, bet ma
noma, kad tas bus netoli
moje ateityje pranešta. 
Maršalas Žukovas šiomis 
dienomis sugrįžo iš Alba
nijos. Tuojau po paskelbi
mo, kad Žukovas atleistas 
iš pareigų kaip gynybos 
ministras, Vakaruose prasi
dėjo visokie spėliojimai, 
kodėl tas. padaryta ir ko
kios bus maršalo būsimos 
pareigos. Pirmiausia buvo 
keliama nuomonė, kad tas 
reiškia, jog Žukovas gaus 
aukštesnį postą — premje
ro. Buvo sakoma, kad Bul
ganinas perims Vorošilivo 
vietą kaip TSRS preziden
tas, nes Vorošilovas jau 
pageidaująs ... 4 pasitraukti 
dėl senatvės, o Žukovas per
ims Bulganino vietą. Pas
kui Vakarų spauda pradė
jo sakyti, kad gal ne taip, 
kad gal ir negaus Žukovas 
aukštesnio posto. Buvo

Egiptas sako atvirai, kad Saudas 
yra Amerikos klapčiukas; iš io 
tarpininkvstes jau nieko nebus
Kairas. — Egipto radijas 

atvirai pasakė, kad Saudi- 
Arabijos karalius Saudas 
yra Amerikos klapčiukas. 
Egipto radijas sakė, kad 
nors Saudas prisidėjo keli 
mėnesiai atgal prie Egipto 
ir Sirijos nacionalistinio 
pakto, jis tai padarė ne 
nuoširdžiai, o tik tam, kad 
palaikyti savo įtaką ara
buose. Faktinai, sako Egip
to radijas, Saudas vykdo 
Amerikos politiką Arit- 
muose Rytuose. Jis negali

Švedu valdžia 
atsistatydino

Stockholmas. — Kadangi 
kelios dienos atgal iš koa
licinės valdžios pasitraukė 
Agrarų partija, dabar dėl 
jų pasitraukimo atsistaty
dino visa valdžia, vadovau
jamą premjero socialdemo
krato Tage Erlanderio. Ka
ralius Gustavas priėmė Er
landerio rešignaciją, bet 
paprašė jo ir kabineto lai
kinai dar eiti pareigas.

Bet manoma, kad Erlan- 
deriui neteks iš viso pasi
traukti, nes jis bus įgalio
tas. sudaryti naują kabine
tą ir tą sudarys tik iš ^ienų 
socialdemokratų. \

Užrašykite Lalavę savo draugai 

nurodyta, kad pranešime 
tarybinėje spaudoje nebuvo 
sakyta, kad Žukovas atleis
tas iš pareigų jo paties 
prašymų ir kad yra žymių, 
kad tai atleidimas ne dėl 
paaukštinimo, o kaip tik 
atvirkščiai.

Tuo tarpu pažangūs Va
karų korespondentai Mas
kvoje, kaip tai Paryžiaus 
komunistu “FHumanite” ir 
Romos “Unites” * pranešė, 
kad Tarybų Sąjungos in
formacijos organai neužil
go paskelbs, kodėl Žuko
vas atleistas iš pareigų. 
“FHumanite” korespon
dentas. sako, kad Tarybų 
Sąjungos valdžia dabar lai
kosi nusistatymo, kad vie
šoji pasaulinė nuomonė turi 
būti greitai ir pilnai infor
muojama apie pakaitas ir 
jų motyvus.

Radianas Malinovskis, 
kuris dabar yra TSRS gy
nybos; niįniątras, yra vię- 
nas žymiųjų savo šalies ka
rinių vadų, maršalas, pa-* 
sižymėjęs praeitame pa
sauliniame kare. Jis labai 
populiarus Tarybų Sąjun
goje.

būti geras tarpininkas tarp 
Sirijos ir Turkijos, sako E-, 
giptas, nes visos jo simpa

tijos yra Turkijos (ir A- 
' merikos) pusėje, o ne su 
’ brolių arabų Sirija, kaip jis 
nusiduoda.

Iš Sirijos sostinės Damas
ko pranešama, kad karalius 
Saudas jau susiprato, kad iš 
jo tarpininkavimo nieko ųe-

1 išeis, ir jis atšaukė savo 
siūlymą.

Turkija jau buvo tą siūly
mą priėmusi.

AFL-CIO išleis
virš milijono
Washingtonas. — AFL- 

CIO pildomoji taryba nuta
rė paskirti milijoną ir 
200,000 dolerių tam tikrai 
unijų garsinimo ir aiškini
mo kampanijai. Nutarta, 
kad per visokius, kongresi
nius apklausinėjimus kas- 
link korupcijos kai kurio
se unijose reakcininkams 
pasisekė paskutiniu laiku 
žymiąi apteršti unijų gerą 
vardą bendrai, ypatingai 
nesusipratusių žmonių tar
pe. Kad paveikti prieš tą 
teršimo kampaniją, unijos 
išleis virš minėtą sumą pi
nigų, kad leisti pro-unijinę 
literatūrą, dėti garsinimus 
spaudoje, gaminti pro-u-

Eisenhoweris dar šių metų 
gale aplankys Prancūziją: 
tarsis su N.A..T.O. vadais

Washingtonas. — Jau be
veik tikra, kad prezidentas 
Eisenhoweris gruodžio mė
nesio viduryje vyks Pary
žiun. Ten jis dalyvaus NA
TO tarybos pasitarimuose. 
Washingtone nutarta, kad 
tie NATO tarybos posėdžiai 
turi būti svarbūs ir pra
vesti kaip ir 15 NATO 
valstybių galvų sambūriu. 
Pranešta NATO valdybai 
Paryžiuje, kad reikėtų pa
kviesti valdžių galvas, į- 
skaitant JAV prezidentą. 
Nebuvo mažiausios abejo
nės, kad toks kvietimas ateis 
ir tada bus paskelbta, kad 
Eisenhoweris važiuoja.

Praeitą savaitgalį, kuo
met Eisenhoweris ir Mac- 
millanas baigė pasitarimus 
ir išleido bendra komuni
katą, jie pabrėžė jame, 
kad ateisiantieji pasitari
mai Paryžiuje bus ypa
tingos svarbos. Stebėtojai 
sako, kad Washingtonas ir 
Londonas nori padaryti

Gomulka dar vis kovoja prieš dvi 
grupes: revizionistus, slalinistus

Varšuva. — Lenkijos ko
munistų (PPR, Jungtinės 
darbininkų partijos) centro 
posėdyje W. Gomulka pa
reiškė, kad dar vis tenka 
kovoti dviem frontais prieš 
dvi tendencijas partijoje: 
revizionistus liberalus, tai 
yra, sparną, kuris reikalau
ja vis didesnių reformų ir 
taip urmu kritikuoja pra
eiti, kad dažnai neatsakin- v 7

Nashua, N. H.
MIRĖ ANDRIUS VEČKYS

Spalio 27 d. mirė Andrius 
Večkys, gyvenęs E. Duns
table Rr., Nashua, N. H. A. 
Večkys buvo ilgametis Lais
vės skaitytojas, taipgi ilga
metis ir šio miesto gyven
tojas. Bus palaidotas trečia-1 
dienio spalio 30 d.) rytą 
9:00 vai. Lietuvių koopera
tyvo laisvose kapinėse.

(Žinią telefonu pranešė 
Monika Večkienė, velionio 
brolienė.)

Damaskas. — Sirijos val
džia dalina ginklus civi
liams savanoriams, kurie 
stoja į patriotinius pusiau 
karinius junginius, pasiry
žę ginti kraštą nuo užpuo
limo.

Tokyo. — Japonijos pre
kybos ministerija sako, kad 
Liaudies Kinija išsikovoja 
vis naujas rinkas kitose 
Azijos šalyse ir žymiu mas
tu išstumia Japoniją.

nijinius trumpus apšvietos 
filmus ir panašiems tiks
lams.

tuos NATO valdybos pasi
tarimus Paryžiuje ypatin
ga demonstracija, parodyt, 
kad vakarietiška santarvė 
dar stipri ir vieninga, kad 
jos nepalietė jokie Sput- 
nikai ir panašūs dalykai.

Eisenhowerio ir Macmi- 
llano bendras komunika
tas taipgi sako, kad Ameri
kos ir Britanijos draugiški 
ryšiai dabar yra stipresni, 
negu bile kuomet praeity
je. Sakoma, kad Eisenhow
eris taip kitko klausinėjo 
Macmillano, kokia yra jo 
nuomonė apie konservato
rių šansus ilgai išsilaiky
ti valdžios vaire. Kaip ži
nia, pridėtiniai rinkimai 
rodo, kad darbiečių jėgos 
Britanijoje vis auga.

Macmillanas atsakęs, kad 
konservatoriai nesitrauks, 
nešauks naujų rinkių iki 
1959 m., kuomet parlamen
to terminas baigsis, o tuo 
tarpu stengsis atgauti įta
ką.

gai kritikuoja pačius so
cializmo pamatus, ir kon- 
servatorius-stalinistus, tai 
yra- gurpę, kuri norėtų su
grąžinti senus laikus.

Gomulka sakė, kad kol 
kas nei viena, nei kita gru
pė dar nėra sudariusios 
partijoje organizuotų frak
cijų, bet jos egzistuoja “de 
facto”. Abi grupės kenks
mingos, sakė jis.

Gomulka sakė, kad par
tija bus priverstą apsiva
lyti nuo tų elementų. Gali 
prisieiti išmesti net trečda
lį narių, sakė jis. Iš PPR 
jau pašalinta grupė jaunų 
intelektualų, kurie spietėsi 
aplink laikraštį “Po Pros- 
tu”. Tas laikraštis dabar 
uždarytas.

San Marino. — Krikščio
nys demokratai, kurie per
ėmė nuo komunistų ir so
cialistų valdžios vairą, jau 
paskyrė du regentus, ku
rie yra kaip ir du mažiu
kės valstybėlės preziden
tai.

Washingtonas. — Ameri
koje yra 76 žmonės, ku
rie yra kaip ir “milijonie
riai tarpe milijonierių”— 
jie turi po virš 75 milijo
nus. dolerių.

New Yorkas. — Džiūrė 
praeitą savaitgalį rado R. 
Abelį kaltu šnipinėjime 
TSRS naudai.

Beirutas. — Tarybų Są
junga ir Sirija Damaske 
pasirašė prekybos paktą.
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Palaiminta j o-jos širdis
Lietuvoje dar mokyklą jis daugiausia kovojo prieš 

lankydamas supratau apie dykaduonius kunigus, auk- 
vakarinių Europos valsty-^ais išpuoštas bažnyčias ir 
bjų žmones esant toliau nu- aklai tikinčius bile' kokiąį 
žengusiais už rytinių Ęuro- po mirties dangų žadančiąį
pos tautų gyventojus kultū
riniu bei technikiniu at
žvilgiu. Mūsų mokyklose 
buvo aiškinama apie aųglo- 
saksonus kaipo aukštesnio 
už lietuvius išsilav i n i m o 
žmones. Tautininkai tą da
rė ypatingai dėl to, kad ati
traukus lietuvių simpatišką 
galvoseną nuo rytinių mū
sų kaimynų, kurie jau ta
da buvo, nusikratę surūgu
sios caristinės Rusijos. Vie
toje mokinti aukštesnėse 
Lietuvos mokyklose mums 
artimesnę rusų kalbą buvo 
mokinama vokiečių, pran
cūzų bei anglų kalbos.

Aš iš gimtinės išvažiavau 
1927 metų prądžioj-e, kuo-

TYMSTERIAI SUSPENDUOTI
NA, PAGALIAU, AFL-CIO Veikiančioji Taryba 

nutarė suspenduoti tymsterių (International Brother
hood of Teamesters) uniją.

Veik. Taryba savo posėdį sušaukė spalio 24 dieną 
Washingtone. Dalyvavo 29 nariai. Buvo pakviestas ir 
naujai išrinktas tymsterių unijos prezidentas Hoffa kad 
jis pasiaiškintų, pasisakant, kodėl tymsteriai neturėtų 
būti suspenduoti.
N Hoffa aiškinosi. Jis, be kitko, sakė, kad tymsterių metų pradžioje, Kuo- 
unija, sekamų metų bėgyje, apsivalys nuo visokių “ne- met tautininkai dar nebuvo 
lemtų elementų”, toje unijoje privisusių, — nuo gengste- 'giliai savo fašistines šaknis
rių, nuo raketierių, nuo kriminalistų. Veik. Taryba tu
rinti duoti tam laiko.

Bet James R. Hoffa, taip kalbėdamas, “pamiršo”, 
kad AFL-CIO vadovai jį patį skaito didžiausiu kalti
ninku, labiausiai nepageidaujamu. Tie, kuriems Hoffa 
kalbėjo, galvojo: kaip gi tu gali tymsterių uniją apvaly
ti, jei pats būsi jos prezidentu? Juk tu pats esi vyriau
sias. taikiklis mūsų šūviams!
Į ’ Tymsterių unija suspenduota iki sekamo AFL-CIO 
nuvažiavimo, kuris įvyks sekamą gruodžio mėnesį. Jei 
tymsterių unija neišpildys dviejų išlygų, kurias. Veik 
Taryba pateikė, tai tame suvažiavime bus 
tymsterius v mesti iš AFL-CIO. Jei išpildys, suspendavi
mas bus nuimtas.
9

Kokios gi tos išlygos? Štai jos:
J. 1. James R. Hoffa privalo pasitraukti iš tymsterių 
prezidento vietos.

suleidę į mūsų tautos gyve
nimą, už tai dar iki mano 
išvažiavimo ne viskas bu
vo taip jau formaliai nu
statyta kad ir svetimų kal
bų mokinime. Tiek žinau, 
kad baigę pradinę mokyk
lą turėjome mokintis vo
kiečių kalbą, šie k i a n t i s 
aukštesnio mokslo.

Perplaukęs Atlanto van-
nasiiilvta denyni4> patekau į vakarinę

Kanados dalį, kur gyvena 
visokių tautų žmonės. P-er 
porą metų pas ūkininkus 
dirbant teko susieiti dau
giausia vokiečių, skandina
vų ir slavų kilmės žmonių. 
1929 metais prasidėjus 

2. AFL-CIO paskirs komitetą, kuris bandys paša- ekonominei krizei, darbams 
tinti iš tymsterių unijos visus sugedusius elementus. Jei sumažėjus, bedarbiai vyko 
jam pavyks tai padaryti, bus okei. O jei tymsterių unija į miestus ir miestelius, nes 
nesutiks su specialaus komiteto “valymu”, bus bloga.

Tai kas dabar bus?
Visųpirmiausia, labai abejojama, ar Hoffa pasi

trauks iš _ 
tai kas jį gali iš ten pašalinti, kuomet į tymsterių u-

religijai. Ųž tai jį ir pul
davo su dideliais kumščiais, 
nes prieš fakfųs rimtų kon
krečių argunientų religiniai 
fanatikai įr buržuaziniai 
nusistatę asrųenys neturė
jo .. .

Porai metų praslinkus ir 
užėjus bedarbei, pradėjo ki
taip galvoti ir n e k u r i e 
stambesniųjų Lietuvos ūki
ninkų bei miestiečių į Ka
nadą atvykusieji sūnūs. 
Jąu 1932-3 getais, sutikti 
lietuviai Vaneouverio mies
te apie religiją, tautišką pa
triotizmą ir politiką (kiek 
mes tuomet supratom) vi
sai jau kitaip galvojo. Kiek 
vėliau, rodos, 1934 metąis,! 
suorganizavome A L Ę L D 
kuopą.

Bendras to miesto žmonių 
kultūrinis gyvenimasi mums 
keistai atrodė. Saliųnuose 
ir viešuose namuose prosti
tucija atvirąi bujojo; ypa
tingai atsiradus daug be
darbių, susmukus ir dir
bančiųjų ekonominiam gy
venimui, čia gyvenantieji 
daugumoje anglo-saksonai, 
slavų kilmės žmonėms, sy
kiu ir lietuviams, sų jų 
gatvine kultūrą nepatiko. 
Nors ir po visą Kanadą yra 
nemažai religinių organiza
cijų, o tuo metu Vancouve- 
ry jų buvo daug. Pavyz
džiui: “Salvation Army,” 
“Gospel Mission,” “Holly

t /

daugelį ateivių iš centrinės 
ir lytinės Europos, ypatin
gai rimtai galvojančius 
apie savo buitį bedarbius. 
Kurie gyveno Kanadoj 1931 
nietais, tie atsimena, ko
kia įtempta kova ėjo tarp 
bedarbių ir valdžios. Buvo 
laikomi rimti susirinkimai 
■tuščiuose mieste žemės skly
puose čjienos laike, o salė
se vakarais, Iš tų susirin
kimų buvo išrenkamos be
darbių delegacijos, kurios 
eidavo į miesto valdybą rei
kalauti darbo ar geresnės 
bedarbiams pašalpos. 0 čia 
pavakariais susirenka reli
ginės grupės, remiamos val
džios ir pavienių buržujų, 
su savo “šventomis” gies
mėmis atitraukia nemažą 
skaičių žmonių, kurie kitaip 
galėtų sykiu su visais ko
voti už geresnę ateitį. Jų 
maldomis ir giesmėmis 
įpykdyti imigrantai, atsine- 

! šę pigiai pirktų tuzinus 
sugedusių kiaušinių “šven
tuosius” išvaikė . . . Daly
vavo kiaušinių svaidyme į 
“kultūringuosius” ir kele
tas drąsių lietuvių (vienas 
iš jų, K. M., dalyvauja Ka- 
nądos lietuvių delegacijoj į 
Lietuvą).

Aš to jų pasielgimo tuo
met neuįžgyriau, bet iš da
lies jis pateisinamas, nes 
alkaniems bedarbiams kas 
vakarą susirinkę gatvėse 
religiniai valkatos, valdžios 
remiami, siūlė neturintiem 
duonos žmonėms savo išsva
jotąjį gerą po mirties gy
venimą danguje. Tas jų 
pomirtinis dangus tiesiog 
dūrė į akis bed a r b i a m s 
taip, kaip siūlymas mirti iš

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiauėius, M. D.

RADIS IR JO GIMINĖS
Radis (radiumas) tapo 

išrastas Marės Skladaųs- 
kąitės-Kiuri, pačioj pra
džioj šio šimtmečio. Pavo
jingas tai metalas. Nuo jo 
galų gale numirė ir pati jo 
išradėją. Sveikatą sugadi
no ir pirma laiko numirė 
daugybė radžio pionierių, 
tyrinėtojų. Taipo pat kaip 
ir nuo rentgeno spindulių.

Kam tas smarkusis nai
kintojas radis geras? Ra
dis tebevartojamas tūliems 
vėžiams naikinti, tūliems 
navikams kaitinti. Saky
sim, moteriai atsirado gim
tuvės (įsčių) vėžys, pradi
nėj stadijoj. Operacija nė
ra būtina, nes ir radžio ada
tėlė, įbesta į minkštojo vė
žio augaluką, palaipsniui 
išdžiovina ir sunaikina vė
žio ląsteles. Tas radis, ži-

džio adatikę, kad radis su
džiovintų kur nors atsitik
ti nąi užsilikusius vėžiškus 
audinius. Tai gera prakti
ka, bet po tokių radžio 
džiovinimų ligonis gauna 
gerokai pasikankinti. Kaip 
ir nuo rentgeno dažnesnių 
bei ilgesnių švitinimų.

Radžio giminės—izotopai 
vąrtojąmi medicinoj k a i 
kurios ligoms patikrinti, 
diagnozei nustatyti.

Saulės šviesa irgi turi po 
truputį radioak t y v i ų j ų 
spindulių. Turi jų ir kos
miniai spinduliai. Todėl 
perdaug svilinus saulėj nė-^ 
ra gerai, ypač senyvam 
žmogui. Gali iš to atsirasti į 
odos vėžys, ypač kieno oda'* 
labai balta ir nesįdaro ruda 
nuo saulės. Mėlynakiai 
blondinai, raudonplauk i a i, 
rudaplaukiai netaip gerai - 
atlaiko saulės spindulius,

noma, degina ir naikina ir'Yra net heliofobų, kurie
šiaip sau bet kokias kūno 
ląsteles, kad ir visai svei
kas ir normalias, tik ne taip 
greit. Sveiki audiniai bent 
kiek stipriau ■ ats i s p i r i a 
prieš radi, negu minkšti vė- 
žiški audiniai.

Radį vartoja chirurgai ir 
po operacijų. Del viso ko, 
po operacijos dar įstato į 
operavimo vietą kokią ra-

saulės bijo. Tokiem ilgai 
bųti saulėj nėra gerai.

Tūlos uolos, uolienos tu
ri truputį radioaktyvumo, 
net ir mūriniai namai ne- 
taip geri sveikatai, kaip 
mediniai. Yra tūlų vaistų, 
kurie veikia truputį pana-j 
šiai, kaip ir radioaktyvio
sios dulkės arba ir rentgeno 
spinduliai.

Žinios iš Uruguajaus
Montevdėjuje gripo 

epidemija

Rugsėjo 10 d. vaikąi vėl 
pradėjo lankytį Montevidė- 
jaus mokyklas. Jos buvp už
darytos virš dvi savaites. Vai
kai sirgo gripu. Kai kuriose 
mokyklose, 50 studentų kla
sės, atbuvo suspenduotos ir 
mokyklos uždarytos.

Pastaruoju laikų MontevP 
dėjaus gydytojai turėjo daug; 
darbo. Dauguma gyventojų, 
dideli ir maži, persirgo gripu. 
O kova su gripu buvo nepa- 
sėkminga. Pasirodė, kad tai 
nauja epidemiją ir dąr nėra 
\aistų. Ką gydytojai galėjo 
ligoniams patarti tiktai, kaa 
būti lovoje, nesikelti ir laukti, 
kol ligos ženklai savaime pra
eis.

Gerai, kad šio gripo pasek
mės yra geros — “benigno”. 
Mirė tiktai vienas iš 10 tūks
tančių sergančių.

Galutinai nuspręsta,Rollers” ir kitokiais užvadi- bado ir eiti tiesiai į dali
nimais. Tų religijų pasekė- gų . . .

šų. Pasirodė, kad mokslas, , 
nors ir aukštai pakilęs tech
niškai, buvo bejėgis su juo 
kovoti.
kad tą naują priešą nugalė
ti, reikalingi nauji vaistai, už 
tąį, kad šios epidemijos “vi
rus” pasisekė izoliuoti ir re
produkcijoje pasireiškė kito
kia forma, negu kitų pirmes
ni UJU gripo “virus” žymėmis^

Panašių epidemijų jau bu
vo pasireiškusių anksčiau pa
saulyje. Pirmuosius pastebė
tus “virus” mokslininkai pa
vadino “A”, antruosius — 
“B”, trečiuosius, kurie pasi
reiškė po pilamojo peša ulinio 
karo, 1918 metais, — “ispa
niškais”, dabartinį — “azie- 
tišku” ir kitais vardais bei nu
meriais.

Nors šių dienų medicinos 
chemijos technika yra aukšto 
lygio, laboratorijos aprūpin
tos moderniškai, bet galin
giausi elektroniški mikrosko
pai dar “neįžiūri”, kad ir šim
tus kartų padidina, gripo epi- 
de m i j o s kaltininką — “vi
rus”. Juo žmogus apsikrečia 
trimis ar keturiomis dienomis 
anksčiau ir, kuomet ausyse 
zvimbia, galvą skauda, gerk
lę degina, temperatūrą padi--' 
(lėja, jau vėlu,— reikia į lovą 
gulti, kelias dienas sirgti.

Vienintelė iki šiol surasta 
priemonė su gripais kovoti,— 
čiepai. Bet su nauju gripu, 
kuriam atitinkami čiepai te
bebuvo dar neišrasti, — žmo- 

ątlieka viešą išpažintį, pri-jgųs yra bejėgis. Todėl vienas 
sipažinimą prie klaidos ir‘senas medicinos

jai vakarais renkasi grupė
mis gatvių kampuose laiky
ti pamaldas po atviru dan
gumi, daugiausia giesmė
mis. Būdavo, pamatysi ke
li vyrai juodomis uniformo
mis apsirengę stumia gatve 
pianą (tuomet nebuvo tiek 

idaug automobilių, kaip da- 
! valgi ir guolį šerti gyvulius i o^gatvės^nesiauros, ^tai 
bei melžti karves.

Bedarbiai, negalėdami 
įsigyti šiltų drabužių, o Ka
nadoj žiemos esti šaltos, su
rado šilčiausią ir patogiau
sią vietą — Vaneouverio 
miestą, British Columbia 
provincijos pietinėj daly, 
Pacifiko pakrantėj. Aš irgi 
būdamas ūkininkų bernas, 
nenorėdamas už pavalgį 
dirbti, 1932 metais pačiame 
depresijos gilume patrau
kiau į Vancoųverį.

Kaip beveik visuose pla
taus pasaulio kampuose ga
lima rasti lietuvių, jų bu
vo ir British Columbijoj. 
Vancouvery kelios šeimos 
pua seniai gyvenančių, bet 
dauguma tai nuo fašistų iš 
Lietuvos 
gruodžio 7-tos 
veršmo pabėgėliai. Rodos, 
Antanas Stankevičius, ma
no gerąs draugas, tą miestą 
su jo gražiomis kalnuoto
mis apylinkėmis pirm ma
nęs “eksploravo” ir jau be
veik visus lietuvius buvo 
surącĮęs ir susipąžinęs. Per 
jį ir kitus greit įr aš susį- 
susiėjąu su tautiečiais, nes 
ypatingai vakarinėje Kana
doje tuomet buvo mada 
(jaučiu, kad ir dabar taip 
pat tebėra), bile lietuvis, 
tai iv drąųgas. Žinoma, fyų- 
vo išimčių. Negaliu apsi
lenkti ųepasąkęs štai kų: 
1929 metais Regina, gask., 
ųiieste Ą. Stankevičių stum
dė nekurie stambių Ljetu- 
vos ūkininkų supūs į Kana
dą atsibastę sumetimais po 
pasaulį pąmandVavotį. Tuo 
pietų iŠ ąpie 30 ten bųvųsįų 
lietuvių tik mudu su Anta
nu buvojųe rimtai nųsįstą-, 
tę —r aš ppięš kapitąlįątįųę 
santvarką už socializmą, o

farmeriai, gaudami ųž jų 
į produktus mažą atlygini- 

: imą, norėjo, kad darbiniri- 
ii iiuauoia, ictuai auc iu |ama, a,i aavzjlxcv pttol- « , , . • _T .' . .
prezidento vietos. O jei jis pats nepasitrauks, dlpbtl» Pas ūkininkus

Kaip sakiau, aš neprita
riau mažai naudos duodan
čioms ir silpnai organizuo
toms riaušėms. Aš visada 
mylėjau taikiai sugyventi 
su visais, nežiūrint, kokio 
įsitikinimo žmonės bebūtų.

Per mano darbdavį ūki
ninką susipažinau su švedų 
kilmės mergaite, kuri' ne tik 
priklausė prie Gospel Mis
sion, bet buvo įtakinga jų 
narė. Per ją, aš maniau, 
bus galima kiek nors supa
žindinti tos religinės gru
pės narius su darbininkiš
ku judėjimu. Kaip pirmiau 
minėjau, pradėjau dažniau 
nueidinėti pas maldinin
kus, nes jie pagiedoję gat
vės kampe kviečia visus 
žiopso tojus eiti į jų temple 
(dievnamį). Nusivedę nuo 
gatvės naujų žmonių į sa
vo dievnamį, jie labai ma
loniai juos priima. Duoda 
po giesmių knygą, susodina 
ir kviečia visus sykiu gie
doti, kas man patikdavo. 
Po tam tikrų pamaldų ir 
giedojimo jų vadas (minis- 
teris, pryčeris) kreipiasi į 
“atėjūnus” kviesdamas prie 
viešos išpažinties ir gailėtis 
už praeityje paklydimą, pa
sišalinimą nuo dievo bei re
ligijos ir ragina grįžti prie 
dievo. Žinoma, prądžią pa
daro senesnieji jų nariai — 
atsistoję išpažintį atlieka, 
pasižadėdami, t. y. pakarto
dami pasižadėjimą daugiau 
niekuomet nepaklysti nuo 
“teisingo” kelio. (Žmones 
kol kas paveikia masinė 
psichologija: jei vieną ave
lę pervedei per siaurą liep
tą, ųųtįestą per upę, visos 
kitos pašoly pirmąją.)

Po kelių senųjų narių iš- 
pąžinčių atsirąpdą ir iš 
nąujai atėjusių į temple, 
kurie ątsistojįę prisipažįsta 
prie praeityje darytų klai
dų atsišalinant nuo tikėji
mo, atsiverčia apgailestau- 
daiųi Uogą praeitį, prižadė
dami pildyti dievo prisaky- 
mus ir pasiduoti su kūnu ir 
dūšia viešpaties valiai.
i Senesniesiems grupės na-

tik už pragyvenimą. Per va- 
---- , dar šiek tiek mokėjo, o 
atėjus žiemai daugelis pasi-nijos vadovybę- praėjusis suvažiavimas pastatė Hoffai

ištikimus asmenis?! V1A v iA, . . . . • •• j „ u- likdavo fanuose tik uz pa-Abejojama, ar tymsterių ūmios vadovybe prisiteis, . o.iin]. ... 4
ištikimus asmenis?!

kąd AFL-CĮO. galėtų mėtyti iš jos eilių narius, nežiū
rint to, kad jie turi “prastus rekordus”.

Iš 29 Veik. Tarybos narių, tik 24 balsavo ųž tymste
rių unijos suspendavimą, o penki balsavo prieš. Tarp 
tų penkių yra karpenterių (dailydžių) unijos prezi
dentas M. A. Hutcheson, taipgi laiškenešįų unijos pre
zidentas Doherty.

Vadinasi, Hoffa jaučia ir žino, kad pačįoje AFL- 
CIO vadovybėje yra pasidalinimas, kad jis ten turi 
draugų. Tie^a, Hoffa nebesitiki, kad AFL-CIO suvažia
vime jis galėtų laimėti; suvažiavimo didžiulę daugumą 
sudarys jo oponentai, bet to jis ir mažai paiso. Jei tik 
jis bus tymsterių uni jos, kuri turi 1,500,000 narių, prezi
dentas, tai jam ir užteks.

BENDRAI, Hoffa dabar turi daug bėdų. Jis laukia 
teismo dėl neteisingo liudijimo prie senątinio. komiteto.

Tačiau šis teismas dar nėra jam baisus. Jei teismąs 
jį ir surastų kaltu, tai Hoffa apeliuotų į •aukštesnius 
teismus. Kol jo byla pasiektų1 patį lįepto galą, pra
eitų keletas metų, o jis per tą laįką prezidentautu.

Kitas teisėjas išleido laikiną drausmę prieš tai, kad 
Hoffa užimtų tymsterių unijos prezidento vįetą. Dar 
nežinia, kuo tai baigsis. Bet jis ir čia nenusimena, nes 
turi užtenkamai pinigų geriausiems advokatams pa
saldyti? kurie jį gins.

1 Bėdų Hoffa turi daug, bet jis yrą griežtas; jįįs ži
no visus legalius ir nelegalius “triksus”, kurie jam bė
dose galės padėti.

po 1926 metų 
dienos per-

JKARŠTINGAI RUOŠIASI
'• JAU PER KAI KURĮ laiką Tarybų Sąjungos spau

da labai daug rašo apie lapkričio 7 d. sukaktį — apie Di
džiosios Spalio revoliucijos 40-metinę sukaktį.

Pavyzdžiui, Lietuvos spauda, po obalsiu, “Didžiojo 
Spąlio 40-mečiui artėjant”, užpildyta straipsniais, kores
pondencijomis, eilėraščiais, atsiminimais — vis liečian
čiais. šią sukaktį ir praeities kovas.

Tai parodo, jog visoje šalyje yra didžiulis žmo
nių judėjimas už tai, kad 40-metinęs būtų juo įspūdin- 
gęsnės, kad jos būtų apvainikuotos didesniais ląimėji- 

, mąis.
Net laiškuose, gaunamuose iš Lietuvos, vis pri

menama: ruošiamės Spalio sukakčiąų ruošiamės ne
paprastam jubiliejui, didžiulėms šventėms.

Tų švenčių, tos iš tikrųjų didžiulės sukakties pro
gą, pasaulis, sakoma, dar ką nors labąi didelio, ką nors 
nąųjo išgirs iš Tarybų Sąjungos.
\u '• ’'.rn-------- • - - - •------------- :— ------- ; -—- r:

2 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., spalio (Oct.) 29, 1957

ir trafiko perdąųg nesulai
kydavo), o tarp jų įsimai
šę žygiuoja taip pat uni
formuotos, dąugiąųsįa pa
rinktos gražios moterys bei 
merginos. Jiems pasirin
kus gatvės kampą, apsisto
jus ir pradėjus dievą šauk
ti, prisirinkdavo žiūrovų, 
nes, bedarbių,, ypatingai žie
mos metų, būįąyo pilnas 
miestas. Kadangi ten retai 
kada prisųingą ir pyisnigus 
sniegas ilgai nesilaiko, ta j 
maldininkai gali savo cere
monijas atlikinėti ir žie
mos metų po atviru dan
gumi. O bedarbiai valdiškos 
arba tam tikrų pašalpą tei
kiančių orgapizacijų avižie
nas k°sės prisivalgę ir val
džios paruoštose lovose iš
simiegoję, neturėdami pi
nigų dėl geresnes rekreaci
jos, myli pažiopsoti ir pasi
klausyti religinės muzikos 
bei giesmių.

Man irgi teko artimai 
susidurti su tais kilusiais iš 

i .

vakarinės Europos gatvinės 
religijos kultūrinių k a i s . 
Ęūdąmąs dainos įr muzikos 
mylėtoju, nueidavau pa
žiopsoti, BągįęęĮpję gatvės 
kąmpe, jie kyiesdavp žiop.-. 
sotojus į jų pątąlpą, vadi
namą temple ąr kitaip, į 
kurią ir aš nueidavau, nes 
jųan jau tuomet buvo visos 
tikybos lygios — pąsipini- 
gavimo amatas dėl tinginių.
\ Negaliu pąjnirš.ti man 

vietipių lietuvių pasakotą 
apie pišįjįonieinamš, sųpu- 
vųsiąįs kiąpš.ipiaįs. sųreng? 
tą vąišinimą. Kaip jau mi
nėjau apie mums keistai at
rodančią vakarinės Euro
pos kilmės žmonių po atvįru 
dangumi gatvėse religinę 
apeigą, kuri tiesiog erzino

Prieš mėn. laiko buvo pra
nešta, kad kažkoks "virus 
aziątiškas” pasiekė ; Pietų 
A;merikos žemyną. Medicinos 
darbuotojai ėmėsi darbo, — 
kovoti su tuo nematomu prįe-

riams baigus išpažintį, gru
pės vadas silpnu balsu, lyg 
katalikų kunigas, išklausęs 
kasdien einančios davatkos 
išpažintį, silpnai ką ten sau 
po nosimi sumurma, bet ka
da naujai atėjęs žmogus

pasižada grįžti prie tikėji
mo, tada misijonierių va
das garsiai ir aiškiai su
rinka: “Blessed his heart!” 
(palaiminta jo širdis).

Po anglo-salsąonų vadovy
be ir jų įtaka daugelis kraš
tų neblogai techniškai išsi
lavino, aukštai iškėlė savo 
industrinę produkciją, bet 
religiniai ir kiti civiliząci- 
nįai atsiekimai daug kur 
prasti ir kaskart slysta že- 
piyn . . . Pavyzdžiui, da
bar angliškai kalbančiose 
JAV-se vieną nuslydimą iš 
daugelio kitų aš matau tai, 
kad yra sunku išgirsti ap
dainuojant ką nors kitą 
apart meilės. Rodosi, kad 
čia visa visuomenė virto tik 
meilės svajotoja . . .

profesorius 
sake: — su 
nereikalinga

savo mokiniams 
sloga ir gripu 
jaudintis. Jei nuo jų žmogų 
gydysime, jis išgys per septy
nias dienas. Jei negydysime. 
— jis persirgs per savaite.

Gripo epidemijos žalą

Gripo epidemija siautė Ko- 
iombijoj, Čilėj, Argentinoj, 

Urugvajuj, Brazilijos pieti
nėse valstijose, šiose vietose 
padaryta daug nuostolių. Įvąū 
rių. industrijų ir pramonių 
darbininkai bei tarnautojai 
sirgo “aziatišku” gripu savai
tę ir kitą. Jiems padaryti 
nuostoliai labai dideli, neap- 
kainuojami. Ąs.

(“Darbąs”)

Kįekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors prą- 

i pąnamątiW Laisves 
reikalu!

*1
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JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

— Krūvoj, vyreli, visuomet smagu, — 
pritarė Petras. — Na, tu virsk į lovą, 
pailsėk, — pasakė jis. — Rytoj vėl visą 
dieną arklius varinėti.

— Ir tu kurgi negulsi?
— Arklius sužiūrėsiu.
Kiekvieną vakarą, prieš įmingant, jis 

užsidegdavo žibintą, apsisiausdavo kai
liniais ir eidavo apžiūrėti tvartų. Tik da
bar jis kažkodėl rūpestingai pervyniojo 
kojas autais, apsivilko kailiniais ir pa
sistatė apykaklę.

— E, Petrai, žiburį užmiršai!
— Nereikia.
— Kaipgi tu sužlibinėsi arklius tam- 

, soj? — nusijuokiau aš.
— Kaip nors. Šiąnakt šviesu. . . — Ir 

netikėtai paklausė: — Ar tu surastum 
Damulienės trobelę? Atsimeni, miške?

— O ko tau reikia pas šitą raganą?
Jis sugrįžo atgal, prisėdo šalia mąnęs, 

Pyptelėjo:
— Ragana, sakai?

— O kaipgi! Ji dukterį sukatom' numari
no, vyrą numarino, viena pati dabar ra
ganauja! Gyvatės įkirtimą užkalba, 
kraują užkalba.

— O iš kur tu! žinai? — staiga nu
traukė jis mane.

—Kaip iš kur? — sutrikau aš. — Vi
si žino, visi kalba.

— Kas tie visi?
— Na. . . visi! Daug žmonių kalba. Ir 

Rozalija sakė!
Jis šyptelėjo.
— Rozalija, tai dar ne visi.. O ką tu 

daugiau žinai apie Damulienę?
Aš tylėjau.
— Vądinasi, nedaug tu težinai, — at

sikvėpė Petras.
Nutilo. Ilgai sėdėjo, žiūrėdamas kaž

kur į kertę. Uždėjo ranką man ant

(Tąsa)
— Sninga! Sninga! — šaukėm mes a- 

bu su Stepuku, daužydami vienas kitą 
kumščiais kur pakliūk.

Baigta su ganymu, su lakstymais, su 
nesibaigiančiais rppesčiais dėl iškadų. 
Ir su mano pardavimu baigta! Dabar 
aš sugrįšiu namo, parsivešiu uždirbtą 
algą ir kalbėsiu storu balsu kaip Jurgio 
brolis Petras. Ir nebežaisiu aš daugiau 
su bet kuo, o kai nueisiu į Tekonio kie
mą, tai pasisveikinsiu su mokytoja už 
rankos, kaip sveikinasi visi dideli. . .

— Aš jau varaus! namo, — pranešė 
Stepukas.

— Palauk, dargi ne Visų šventė. 
*•» — Kas man tie šventieji? Sninga!

— Sninga! — šūktelėjau ir aš, netver- 
$amas džiaugsmu. — Varykimės abudu!

— Aš jums kai pavarysiu! — staiga 
išgirdome piktą Rozalijos balsą.

Ji atėjo į mūsų piemenišką šventę vi
siškai nepastebėta, kaip kartais į žydintį 
darželį įšliaužia biauri šašuota rupūže. 
Gyslotoj pamėlynijusioj rankoj laikė vy
tinę, o antrąja siekė man ausies.

— Jeigu tu panokai ėsti, tai pasakyk, 
o ne savo valia. lėlius koks! Namuose 
pašarų nė šapo, kiekvieną šiaudelį auksu 
sveriam, o iis — varykimės! Aš tau pa
sivarysiu !* Eik, paėsk ir tuoj vėl sugrįžk
— aš tau ne Ona, po pusdienį prie karvių 
riogsoti! Varykimės, girdi. .. Oras gra
siausias, sniego nė ženklo.. . aš tau kad 
pavarysiu! Kol neatėjo Visi šventieji, 
tol tu man neparginsi!

Senoji Rozalija, žinoma, melavo per 
akis. Kurgi pašarų nė šapo, jeigu abi 
daržinės ko nesprogsta nuo kvepiančio 
šieno, suminto lyg ledas?! Net lauke jo 
sukrauta didžiausia kaugė, nebetilpusi 
pastogėj. O jau javo, javo! Kluone kreg
ždei praskristi nebėra kur. Visi pašaliai 
pribubinti javais, vežimdėtė,_ pašiūrė — 
ir tos pritratintos. Tik pradėk kulti, ir 
štai tau kalnai šiaudų, pelai, nuokulos, 
nuovėtos. Ir kurgi sniego nė ženklo, jei
gu visa žemė pasidengė švelnučiu pūku, 
o iš viršaus krinta ir krinta nauji balti 
spiečiai. Boba ir lieka boba, o kai dar 
sėna, tai jau nebe boba, o tikras biesas!

Didžiausiam mano džiaugsmui ir dar 
didesniam -Rozalijos pykčiui, sniegas ne

siliovė nei tą, nei kitą dieną, o vis krito
— sausai ir droblium, nuklodamas visus 
laukus ir nebenutirpdamas net vidurdie
nį. Nebeliurleno gervės padangėse, ne- 
bestypčiojo gandras pabaliais, išnyko 
varnėnai iš rugienų, ir jokia žolelė jau 
nebkyšojo iš po snaigių apkloto.

Parginiau.
I _•

Prie kluono nepažįstami žmonės at- 
braškino kuliamąją. Statė, narstė, deri
no geležines krumplėtas dalis. Lauke su
nėrė maniežą su keturiais dišliais ir lenk
tiniu skribulu ant viršaus. Šeimininkas 
jodinėjo po vienkiemĮus, rinko talkinin- 

-buvcTjtoi skolingi —kas 
kas puskapį kūlių. Dėl to 

malo. Triukš- 
juokai taip ir skambėjo aplinkui.

— Kada nors aš tau papasakosiu apie 
Damulienę. Ir apie jos dukterį, ir apie 
vyra. O dabar štai kas. . . Jeigu aš už- 
gaišiu prie arklių, tu nueik į jos trobelę 
ir pasakyk: Petras užgaišo. Ar pasa-

Washington, D. C.
Sausra pajarė daug nustolių

Jau praslinko karštą, sausą 
vasara. Daug nuostolių pada
re miesto parkams. Daugiau 
kaip tūkstantis gražių medžių 
parkuose išmirė nuo stokos 
drėgmės.

Miesto parkų departmentas 
buvo labai susirūpinęs, ko
kiu būdu išgelbėti tokią dau
gybę medžių nuo sudžiūvimo.

Miesto gyventojai taipgi 
gerokai pakentėjo. Karščiai 
dažnai dienomis pasiekdavo 
iki 100—102 laipsnių. Daug 
žmonių neišlaikė, apsirgo. Se
nesni, silpnesni žmonės prieš
laikiniai persiskyrė su pasau
liu. Visi laukė, kad vasara 
kuo greičiau pasibaigtų.

Sezono atidarymas

Sugrįžusi iš atostogų, pa
žangioji visuomenė, susitvar
kius savo ypatiškus reikalus, 
turimą liuosą laiką išnaudoja 
naudai progresyvio judėjinąo- 
Visi stojo į darbą. > Tapo iš
rinktas komitetas iš senų vei
kėjų. Komiteto nutarimas bu
vo toks: surengti visuomeniš
ka bankieta.

Taip ir buvo padaryta. Į 
Lankietą atėjo daugiau svieto 
negu buvo laukiama. Visi už
mokėjo už įžangą po du 
rius.

Stalai buvo papuošti 
mis, apkrauti visokiais 
niaįs valgiais ir gėrimais.

Pakviest; svečiai, j susėdę 
aplink stalus, valgo. Gaspadi- 
n.ės, puikiai apsirėdžiusios, su 
meilia šypsena, prieina prie 
kožno svečio ir klausia ar ne
trūksta ko nors.

Ūpas buvo geras, žmonės 
jautėsi kaip namie. Visur bu- 
\o girdėti vienas kito sveiki
nimai, klausinėjimai, kaip 
praleido atostogas. Kiti sčdi1 
ir dainuoja liaudiškas dainas, j 
savo kalba. ;

Po vakarienės stalai 
išnešti. Suolai ir "krėslai 
lyti prie sienų. Pirma 
bankįeto pasibaigė.

Pirmininkas paaiškino tiks
lą to bankieto. Paminėjo, kad 
matytis, nebus jokių aukų 
prašyta.

Dabar eikime prie kultūri
nės vakaro dalies. Vietinis 
kultūros klubas gražiai pasi
rodė su1 paskaitomis Ir dekla
macijomis. Anglų kalbos jau
nimo choras angliškai daina
vo liaudiškas dainas. Dainavo 
solistai, duetistai. Publika la
bai šiltai, delnų plojimu, pa
sveikino artistus.

Pasibaigė Jconcertas. Vikri 
•iuosanorių kapelė pradėjo 
groti. Prasidėjo šokiai, pore
lės leidosi šokti, šokiai tęsėsi 
iki pusnakčio.

Visi dalyviai buvo labai už
ganėdinti turėję smagų vaka
rėlį. Pasimatė vienas su kitu, 
gaudami inspiracijos stoti vėl 
į darbą. Į darbą ir į kovą. Ko
voti be paliovos už taiką ir 
geresnę, šviesesnę ateitį!

Serga Joniškietienč

Labai sunkiai sergą Cicilija 
Joniškietienė ta prakeikta in
fluenza. Jau antrą savaitė kai 
guli lovoje. Gydytojas sako, 
kad buvo pavojingoje pade- tų. O šie yezervai visų pir
tyje. Bet pradeda ,po truputį nia yra —toliąu industrią-

1 lizuoti statybą. Dabar nu
tarta reorganizuoti gelžbe-

me nevaikšto, bet tarnai jį 
turi nešti.

Jeigu popiežius yra Kris
taus vikąyas, tąi Kristus yra 
klebonas. Tokia filosofija yra 
pral. Mendelio. 1 Jeigu vikarą 
nešė* 12 tąrnų, tai kiek: reikia 
tarnų nešti patį kleboną ?

Dabar mes visi turime žino
ti, kad Kristus nėra dievo sU- 
nus, kaip kunigai skelbia, bet 
tik klebonas, o virš klebono 
yra pralotas, virš praloto vys- 
kupas, virš vyskupo arkivys
kupas, virš arkivyskupo kar
dinolas, o kardinolai vėl ren
kasi sau II popiežių. Pirmo 
popiežiaus sostinė yra Romoj, 
bet 'kur antro popiežiaus yra 
sostinė ? Gal pral. Mendelis 
paaiškintų per savo “Darbi
ninką”

toninių konstrukcijų gamy
klą į namų statybos kom
binatą. Jis g'amins deta
les, blokus, panelius ir 
paskui jau statybos aikš
telėje narstys namus. Sili
katinių plytų gamykloje 
statomas cechas blokams 
gaminti. Dvarčionių plyti
nė jau šiemet pradės ga
minti blokus gyvenamie
siems namams statyti.

Architektams ir projek
tuotojams reikės peržiūrėti 
mažaaukštės statybos pro
jektus ir visiškai pakeisti 
juos, siekiant žymiai nupi
ginti namų statybą indivi-

dualiniu Hudu. Beje, §iud 
mętu piešte s,ta tomą apie 
700 tokių namų. Mes imsi
mės prieiponįų, kaęĮ padėtu
me individualiesienis namų 
statytojaųis greičiau persi
kelti į nąujus sąvo bųtuį<

Kai kurios Vilius pnįr 
monės įpaončs į? orgąųįząęį- 
jos gorkiečįų pavyzdžių 
to gyvenamuosius pąmųs 
savo jėgomis, gostmės Ta? 
rybų rajone statomi keli 
dviaukščiai 6 butų namai.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

J. Gaidys

dolc-

gėiS-

ŽINIOS IS LIETUVOS
VILNIUS PASIDARYS 
DAR GRAŽESNIS IR

DAR GERIAU 
SUSITVARKYS

Pasikalbėjimas su Vil
niaus miesto Darbo žmo
nių deputatų tarybos 
Vykdomojo Komiteto sta
tybos ir archite k t ū r o s 
skyriaus vedėju V. Miku- 
čioniu.

Laimėjimo ir Džiaugsmo

VAKARIENE
I

Rengia LDS Trečioji Apskritis
LDS New Jersey Kuopų Naudai

Ypūdą rugių 
žmonių prigužėjo kai 
mas,
Šeimininko palieptas, užsikepėstavau aš 
ant skribulo, suraginau pakinkytus ark
lius. Mašina suterškė. Petras, kaip jau 
pats supratlyviausias iš visų, stovėjo 
prie kuliamosios būgno, be atvangos 
grūdo nep.asotinamon jos gerklėn ja
vus, sušukdamas užsižiopsojusiom pada
vėjom:

— Greičiau! Griečiau-au! Ar žinduko 
laukiat į dantis?

Mašina suterškėdavo dar pašėlesniu ū- 
žimu. Pro kluono duris virto debesys 
dulkių. Žmonės varė iš ten šiaudus, kro
vė į stirtas, kurios beregint išaugdavo 
t^ilig kluonu. Ant jų viršaus klykda
mos stumdėsi mergos, pasilenkdamos 
griebė nuo iškeltų šakių naujus glėbius, 
vertė viena ant kitos, mynė. Aplinkui, 
nežinia iš kur, prisirinko galybė vaikų. 
Žiopsojo į dirbančius žmones, o dau
giausia tąi į maniežą., ant kurio stovėjau 
aš — išdidus ir pasipūtęs, šmaukštuoda- 
mas botagu virš arklių nugarų.

Kūlėm iki sutemų. O tada visi talki
ninkai nugriuvo prie šulinio — praus
tis, Ir kiek čia klyksmo buvo, kiek 
ląistymosi vandeniu, gainiojimosi po< 
kiemą— kol išėjusi iš trobos šeimininkė 
ilępąšąukė visų prie stalo.

Vėlų vakarą pasilikom mes su Petru 
kamaroje vieni. Aš apsidžiaugiau: 
4 — Smagu! Visus metus taip dirbčiau!

— Naktį aš bijau, — prisipažinau.
— Kas gi tave varo naktį? Palauksi, 

kol praauš. Jeigu bijai, Stepuką kartu 
pasišauk. Abu nueikit.

AiŠ stovėjau akis išpūtęs, nieko nesu
prasdamas. Jis vėl pakilo, nuėjo prie 
durų. . '

— Tai tu neužgaišk! — šūktelėjau aš.
— Pamėginsiu, — linktelėjo jis neat

sisukdamas.
Nakčia aš pašokau visas išpiltas šal

tu prakaltu. Kieme kažkas piktai dau
žė priemenės duris. Pasistūgaudami lo
jo šunes. Švysčiojo žiburiai. Nepažįsta
mas balsas šaukė:

— Atidarykit!
Šviesdamas aukštai iškeltu žibintu, 

kamaron įriedėjo nedidukas žmogus. Aš 
iš karto pažinau tą krypuolį, ką buvo a- 
tėjęs kadaise pas mane į mišką: Povi
las Dovydonis! Už jo nugaros, lyg kokie 
bokštai, stoviniavo du policininkai, abu 
pasirėdę mėlynom milinėm, o tarp jų sto
vėjo Petras! Stovėjo jis surištom už nu
garos rankom, ramus kaip visada, ir net 
šypsojosi, ir dvi apvalios duobutes ryš
kėjo jo skruostuose. O Dovydonis buvo 
neramus, tiesiog nenustygo vietoje, sku
biai pastatė žibintą ant stalo, atsmaukė 
kepurę, nubraukė rankove nuo kaktos 
prakaitą.

— Sakiau, kad paimsim! — žvilgtelė
jo kikendamas. — Visą rudenį dabojau 
šitą šunsnukį. Ir nudabojau, prašau la
bai: rankas aukštyn, ir už grotų — ne- 
beardysi tu man Lietuvos!

Veidas jo taip ir. degė piktu džiaugs
mu. O ir visas jis buvo įjudęs, kaip už
suktas, kelis kartus bandė sėstis, vėl 
pamokdavo, bėgo į duris ir čią kakto
muša susidūrė su einančiu šeimininku.

— Su radybom! — nusilenkė Dovydo
nis, plačiai iškėsdarnas raukas ir kopė 
pasiekdamas jų pirštais aslą. — Su- 
šventojo aniuolqz dienele sveikinu tams
tytę! Priglaudei bolševikėlį po sparnu, 
atšildei, dabar sveikinu tamstytę!

Šeimininkas buvo vienais apatiniais, 
ir, matyt, dėl to. jo veidas atrodė daug 
baltesnis negu visuomet. Tylėdamas ap
žvelgė visus iš eilės, šnarštelėjo nosimi.

— Sekasi man šįmet su bernais! Vie
nas už kitą geresnis! Bent kūlės nuo
baigų būtumėt palaukę. . .

(Bus daugiau)

J? pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., spalio (Oct.) 29, 1957

buvo 
pasta- 

dalis

Milijonai tarybinių žmo
nių karštai sveikina TSKP 
Centro Komiteto ir TSRS 
Ministrų Tarybos nutarimą 
“Dėl gyvenamųjų n a m ų 
statybos išvystymo Tarybų 
Sąjungoje” ir vieningai pri
taria Šiam istoriniam do
kumentui.

— Mums, architektams, 
kaip ir visiems tarybiniams 
žmonėms, — sako V. Miku- 
čionis, — šis nutarimas yra 
tikra kovinė darbo progra
ma.

Pokario metais Lietuvos 
sostinė sparčiai vystosi. 
Mieste pastatyta daug pra
monės įmonių, atstatyta ir 
naujai pastatyta daugiau 
kaip 300 tūkstančių kvad
ratinių metrų gyvenamojo 
ploto. Gyvenamųjų namų 
statybos mastas metai iš 
metų didėja: vien šiemet 
Vilniuje numatyta atiduo
ti naudoti 50 tūkstančių 
kvadrątinių metrų gyvena
mojo ploto.

Pastaraisiais metais 
miesto statybos aikštelėse 
pradėta naudoti daug nau
jovių. Plačiai naudojamos, 
gelžbetoninės perd angos, 
stambūs, silikatiniai sienų 
blokai. Greitu laiku stūty- 
bininkąi namams statyti 
naudos stambius panelius. 
Šiam tikslui Vilniuje stato
ma gelžbetoninių konstruk
cijų gamykla.

Nutarimas įpar e i g o j a 
mus — statybininkus, pro
jektuotojus, architektus — 
pagalvoti,' kaip geriau iš
naudoti rezervus, norint pa
spartinti gyvenamųjų na
mų statybą, nupiginti sta
tybos kainą, duoti žmonėms 
dąugiau patogių, gerų bu-

■

Ivyks šeštadienį

Lapkričio 2 November
Rusų Svetainėje

408 Court St., Elizabethport, N. J.
Pradžia 7-tą Vai- Vakare

Šioje vakarienėje pasidžiaugsime, pasidalinsime 
mintimis, kad mūsų LDS nuimta nuo sųbversy- 
vių sąrašo. Kviečiami LDS nariai ir pritarėjai 
skaitlingai dalyvauti.

Kviečia LDS Apskrities Komitetas
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Sekmadienį w g u n d a y

Lapkr. 1/ Nov.

stiprėti. Rodos, kad iš pavo
jaus jau išėjo. Adresas: 316 
Peabody; St. N. W., Washing-

Steponas Joniškietis

Skaitytoji! Balsai
“KRISTAUS VIKARAS”
Per šimtmečius katalikų 

kunigai sakydavo, kad popie
žius yra Kristaus vietininkas 
— Kristus danguje, o popie
žius apt žemės. Bet štai pral. 
L. Mendelis pasikęlbia pasau
liui, kad popiežius niekas 
daugiąu, kaip tik “Kristaus 
vikaras”, o visi žino, kąs yra 
vikaras: tik ką užbaigęs se
minariją ir kur nors pasiųstas 
pas kokį klebppą' ųz berną. 
“Darbininko” 73 pum- yra
įdėta nuotrauka, <kajp tą “vi- > 
karą” 12 tvirtų vyrų neša 
ant neštuvų. Vikaras neit že-

ĮVYKSTA DIDŽIOJI MŪSŲ IŠKILMĘ

Laisvės Koncertas
Visi apšvietą branginantieji turį rūpintis, fcad 

šis koncertas pavyktų, kąd jume būtų daug pub
likos, kad prisipildytų didžioji

»

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

Programoje Dalyvaus;

Rochester, N. Y;

PAŽMONYS

Lapkr. 2 Nov.
Gedemįno salėje

5,75 Joseph Ave.
Pradžia 6:30 vai. vakare

Turėsime skanių valgių, šiltų 
šaitų gėrimų. Pasikalbėsime Lais
vės vająus reikalais. Tad kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, nes pelnas eis spaudai.

t Rengia Moterų ir Vyrų
' LLD Kuopos

AIDO CHORAS, vadovaujant Mi|dreJ Stenslęi, yrą 
specialiai pasiruošęs šiam koncertui.
SUZANNA KAZOKYTĖ, drarųątiškas ąoprąpąg, 
pasižymėjusi solistė,, dalyvaus šio koncerto progra
moje.

AUGUSTINAS IEŠMONTA, baritonas, puikaus ta
lento dainininkas, solistas, po ilgos pertraukos vėl 
bus ant estrados.
UiKRAINŲ ŠOKIKŲ GRUP£, labai lietuviams mė
giamas numeris, bus programoje ir šiame končętie,

JULIUS KRASNICKAS, tenoras, iš Clevelando, 
Ohio, gražiai atsižymėjęs savo profesijoje, ypąį 
rusų grupe gastroliuodamas Europoje, bus progra
moje. -
WORCESTERIO AIDO CHORAI vadovaujamas
JONO DIRVELIO, kuris anksčiau Laisvės koncer
tuose yrą sukėlęs daug ovaciją, bus įr šipom kartu.

ONA DIRVELENĖ, sopranas, ir JONAS SABA
LIAUSKAS, tenoras, iš tVoręęster, Mass.,, talėntingi 
solistai, jiedu taipgi pasižymėję kaipo duet|s|ai, ir
gi dalyvauja programoje.

ir

Bus dar ekstra numerių apart aukščiau t suminėtą. 
Taigi iš anksto rūpinkitės išgirsti ir pamatyti Šį 
taip įspūdingą koncertą. .•

ĮŽANGA 
$1.50

Q3L0jg,0J.i. , I JJOJGJO

PRADŽIA 
3:30 P. M.



MIAMI LA
Kelios žinutės

Apie Miami miestą 
bau yra gana daug taip Vadi
mų kanalų-upių. Tas yra gera 
dėl nutraukimo vandens, ka
da daug prilyja, o čionai bū
na didelių lietų. Bet tie kana
lai turi ir blogų pusių: juose 
žūsta daug žmonių. Reta sa
vaitė praeina kad kas nors 
neprigertų. tVieni šiaip Įkrin
ta, kiti su automobiliais įva
žiuoja ir prigeria. Keli mėne
siai atgal vienas auto įvažia
vo su'7 asmenimis, išsigelbė
jo tiktai tėvas, vairavęs auto, 
o žmona ir vaikai prigėrė. 
Dabar tiktai kelios dienos at
gal vėl vienas auto įvažiavo 
su 4 pasažieriais ir visi prigė
rė.

Priežasčių būna visokių : 
vieni pergreitai važiuodami 
įlekia, kiti nakties laike ne
pamato. kad (ten pasibaigia 
kelias ir Įvažiuoja. Paskiau 
laike lietaus arti kranto va
žiuojant paslysta irgi žemyn 
nušliaužia.

Kaip kur iš šonu yra tvora 
apsaugai, bet kitur joi<ios 
tvoros nėra, o kelias pasibai
gia prie kanalo.

Turėtų kas nors pasirūpinti 
tokiose vietose, kur kelias pa
sibaigia prie kanalo, kad bū
tų iš tolo persergėjimo prane
šimai, kad ten jau pavojus 
važiuoti.

to-

program praneša, kad Flori
dos valstijoj daug daugiau al
koholikų negu kitose valstijo
se, o ypatingai tarpe baltų 
moterų. Pasitaikė ir man susi
tikti kelis kartus einant gatve 
girtą moterį, katra jau atro
do kaip baidyklė. Išėjusi iš 
saliūno eina viduriu gatvės 
tarpe pravažiuojančių auto, 
mosuodama rankomis ir neži
no kur eiti.

Biogas oro tvarkdarys

Praeitą vasearą daugelyje 
valstijų buvo perdaug sausa 
taip, kad viskas išdžiūvo. Bet 
Floridoje buvo lietaus daug, 
kaip kur net ir labai perdaug. 
Religiški žmonės sako, kad 
dievas viską, tarpe kitko ir 
oi-ą, tvarko. Tai kodėl jo ne
paklausia, nepaprašo geres
nes tvarkos? Argi jau jis ne
mato kur reikia ir kiek reikia 
lietaus, ar šalčio, ar karščio, 
kad nevarginus gerus žmo
nes, katrie jį garbina.

Saulutė

Philadelphia, Pa
Ligoniai

nugirsta, kad serga
L. Tureikis, 143
Jau pora savaičių,

Moteris užpulta

Paprastai sena moteris sa
ko, kad jau ji saugi nuo vyrų 
užpuolikų, nes senų moterų 
vyrai nenori. Bet Įvykiai rodo 
ką kitą, kad dar nėra saugu 
įei būnant 100 metų, amžiaus.

Tik ką 
draugas 
Pierce St. 
kai serga.

Jau ketvirta savaite kanki
nasi šalčiu ar ta flu draugė 
Pen e d i k t a Navaiinskienė 
"H24 Valley St.

Vėlinu ligoniams greitai su- 
sveikti.

P. Walantiene

iki

MIRE
Oną iKazakevičienę laidos 

Trečiadienio rytą 

šeštadienį, spalio. 26, 
Kazakevičienė. 

Bieliausko 
Grand St., 
laidojama

Ona
mirė- 

Pašarvo- 
šermenineje, 

Brooklyne. 
trečiadieni,

660 
Bus 
spalio 30, kaip 10 vai. ryto.

Liūdesyje liko sūnus Jurgis 
Kazakevičius ir duktė Floren
ce su šeimomis

Liūdesio valandoje reiškia
me širdingą užuojautą Jur
giui, Florence ir kitiems velio
nės artimiesiems.

Kazakevičiai ilgus metus; 
gyveno 18 Stagg St., Brookly-' 
ne, Po ištikusios ją apopleksi
jos (stroke) gyveno pas dūk-; 
terį Woodhavene, kur rtetolie-. 

savo

ir ne
darbo

Zliilov BUSINESS OPPORTUNITIES

Transporto darbininką unija be 
ceremonijų išmeta savanaudžius

New Yorke vyks t a n t i s 
Transporto darbininkų unijos 
suvažiavimas be ceremonijų 
nutarė išmesti tuos Philadel- 
phijos unijų pareigūnus, kurie 
suktingai naudojo unijos fon
dus. Surasta, kad Philadel- 
phijos TWU lokalų pareigū
nai bereikalingai išleido 
$10,000 “smulkiomis išlaido
mis” ir dar $24,000 kitokiais 
būdais.

Suvažiavimas balsavo už 
jų išmetimą 'su didele daugu
ma balsų. Unijos prezidentas 
Quill paskui'.šakė, kad TWU 
padarė tą,’ ką 'Tymsterių uni
ja privalėjo padaryti gal 50 
metų atgal — pati apsivalyti, 
verčiau, negu leisti tokiam 
anti-unijiniam gaivalui kaip

vadovaujamam 
komitetui teršti

sakė, kad šių

McCl.ellano 
kongresiniam 
visą uniją.

Quill taipgi
su.ktingų pareigūnų išmetimas 
turėtų tarnauti įspėjimu vi
siems, kuriems tik kada nors 
niežti pirštai naudotis unijos 
fondais saviems reikalams.

Quill sakė, kad reakcinis 
Philadelphijos lai k r a štiš 
“Evening Bulletin” jau seniai 
reikalavo, kad TWU būtų ap
valoma — per kongresinį ko
mitetą. Bet dabar, kuomet 
pati unija apsivalo, reakcinis 
laikraštis didžiai nepatenkin
tas. Tas rodo, kad reakcijai 
lūpi ne “apvalyti” unijas, bet 
rasti priekabių, /kad jas ata
kuoti ir teršti.

įvairūs atsitikimai
Nusižudymui bandė pagrobti 

policisto revolveri
Bernard Ryan paimtas į 

proto ligoninę tyrinėjimui. 
Policistas O’Toole liudija, kad 
Ryan bandė iš jo pagrobti re
volverį ir nusišauti.

Diskusijos apie Sputniką
Sekmadienio vakare, lap

kričio 3, Academy Hali, 853 
Broadway, New Yorke, įvyks 
forumas Sputniko klausimu.

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y.

Moterų ir_Vyrų LLD kuopos
Laisvės vajaus naudai, 
lapkričio 2 d., 575

re n-

v. Bus skani vaka-

gia pažmonį 
kuris įvyks 
Joseph Ave., Gedimino salėje, pra
džia 6:30 v.
rienė, karštų ir šaltų gėrimų. Kvie
čiame visus dalyvauti, paremti šį 
svarbų darbą. Pelnas eis spaudos 
naudai. Nepamirškite lapkričio 2 d. 
L. B. (208-210)

Jewelery-Watch repair. Avenue 
U, Brooklyn. Ėst. <35 years, live 
locality, $16,000 volume. A bargain 
at $4,500 including stock. Imrnedi- *\ 
ate sale. Must leave state on doc
tors orders. Good opportunity for < 
a good watch repair man. DE. 9- ' 
8427. (210-214)

AUTO BODY & FENDER SHOP 
for sale. Well equipped. 4 men 
working Steady, can do more. Well 
established. Tow truck included. 
Priced right for immediate sale. 
Owner has other interests. Good 
location in Brooklyn. Ask for Mr, 
IZ idnU

’ DI. 5-0903 (6-8 P. M.)
(208-210) •

BEAUTY SALON
Doing excellent business, good loca
tion, Franklin Square, L. I. Selling 
due’ to ill health. Terrific for a 
couple.
with 5 most modern dryers, 3-beauty 
station, 1 wet booth.
3 year option at $135 per month 1% t 
to go. Air conditioning & centrat 
heated by landlord. Priced right for 
immediate sale. Call LO. 1-6793
after 7 P. M (207-213* J

Split level shop, equipped

2 year lease,

Štai 31 metų amžiaus R.
Carpenter įsiveržė Į 90 metu 
amžiaus moteries kambarį, 
išprievartavo ir apvogė, bet 
tuojau buvo policijos suimtas.

Alkoholikų skaičius daugėja
Alkoholie Rehabilitation!kia sunki bausmė.

Tėvas sumušė dukterį 
mirties, areštuotas

Richard Homan areštuotas 
už sumušimą trejų metų duk
ters. Policijos stotyje jam. bu
vo pranešta, kad jo sumušta 
duktė jau mirė. Dabar jo lau-

sc gyvena ir sūnus su 
šeima.

Velionė buvo maloni 
paprasta tarpe eilinių
moterų šeimininkių. Nežiūrint 
jos varganos vaikystės, kad ji 
jaunutė turėjo apleisti mo
kyklą, kad ji jaunutė ištekėjo 
ir auklėjo trejetą vaikų, ji 
nusimanė apie daugelį įstaty
mų, žinojo kaip pasiekti rei
kiamas Įstaigas ir į jas atsi- 
kreipimo procedūrą. 'Tad pas 
ją kreipdavosi daug moterų 
prašydamos patarimo, o dau
gelis ir nuvežti jas, palydėti, 
pabūįti perkalbėtoja. Gailes
tinga jos širdis neleisdavo at
sisakyti. Ji yra patarnavusi 
gal šimtams šeimų. Tai buvo 
visuomeniškų nuotaikų ameri
kietė lietuvė, kokių nedaug 
tesiranda.

Rep

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai*

ioaoi

LAIMĖJIMU PASIDŽIAUGSIMI

u

Dr. A. Petriką Kristina Stanislovaitiene Dr. J. Stanislovaitis

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija laimėjo bylą. Tąją O 
proga rengiame puikią pramoga, pasidžiaugimui tuo ląimejiiųu.,'

Ši svarbi sueiga įvyks šeštadienio vakarą

Lapkričio 2 November jį
Prasidės 7-tą vai. vakaro. Prašome nesivėlinti, nes norime laiku pradėti.

LIBERTY AUDITORIUM
110 06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y

New Yurko spaudoje
Keista Riesel numonė

“Mirror” kolumnistas Vic
tor Riesel, kuris specializuo
jasi unijų klausimuose, reiš
kia keistą nuomonę apie Hof
fa. Jis sako, kad Hoffai pasi
seks pasilikti Tymsterių uni
jos galva, bet kuomet tas jam 
pasiseks, jis pavers uniją vi
sai kitokia, ne kokia ji ‘buvo 
iki šiol. Hoffa, sako jis, perė
mė uniją labiausiai konserva
tyvių elementų pagalba, bet 
jis greitai juda į kairę. Jis tą 
daro ne iš įsitikinimo, bet 
jausdamas, kad galės ateityje 
taip geriau išsilaikyti.

Esą, Hoffa jau turi sudaręs 
naują štabą, susidedantį iš so
cialistiniai nusiteikusių senų 
CIO organizavimo veteranų. 
Tai su jų pagalba jis bandys 
valdyti uniją, -ir turės daryti 
tiems savo kairiems patarė
jams visokias nuoląiclas.

Iš kur Riesęl tą viską žino, 
jis nesako.' Jis taipgi nesako, 
kas bus su Tymsterių unijos 
santykiais su AFL-CIO, iš ku
rios ji dabar ..tapo suspenduo-

“Daily Worker” sako, kad 
joks tikro meno žmogus nega
li ignoruoti atnešamas skriau
das ir džiaugtis centro pla
nais. Reikia reikalauti iš mies
to kad pirmiausia žmonės bū
tų aprūpinti žmoniškais bu
tais — o paskui galėsime sta
tyti didelius meno centrus..

lai- 
pa- 
šią 
pa-

D

Ištisa Vakaro Programa:
AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS MILDRED STENSLER

Dr. Jonas Stanislovaitis, ALDLD pirmininkė Kristina Stanislovaitiene, abu 
iš Waterbury, Conn.; Dr. Antanas Petriką, vietinis; advokatas Isidior

Needleman, kuris vedė ir laimėjo bylą, ir Antanas Bimba, Šviesos redakto
rius,—visi jie taipgi dalyvaus programoje.

BUS GERŲ UŽKANDŽIŲ IR KITŲ VAIŠIŲ IR ĮeJIMAS NEMOKAMAI!
Kviečiame visuomene atsilankyti, išgirst’ gražią programą ir pasiklausyti 

svarbių ir linksmų naujienų.'
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija

Menas ir skurdas
“Daily Worker” sako, 'kad 

būtų puikus dalykas turėti di
delį meno centrą Lincolno 
skvere, kaip tai nori miešto 
parkų komisijoniėrius Robert 
Moses. Bet bloga, kad tokio 
centro pastatymui rengiamasi 
nugriauti pastatus, kuriuose 
dabar gyvena daug biednuo- 
menės, vyriausiai puertoriklo
čiai ir negrai.

Moses labai daug kalba, 
sako “Daily Worker”, apie 
lūšnynų valymą. Bet jam va
lytį lušnynus reiškia vieną 
dalyką: griauti senus pasta
tus, nepaisant, kad išmestieji 
žmonės neturi ‘kur pasidėti.

Kairiečių laikraštis sako, 
kad pirmiau reikėtų kur nors 
pastatyti naujus apartmentų 
projektus, kurtų nuoma būtų 
žema,, kad tos 
persikraustyti, 
i as laikraštis, 
griaunami ii’ 
laiku steigiami, nes tie žmo
nės priversti kraustytis į kitus 
lūšnynus, kuįiūdse susispaudi
mas darosi vis aršesnis.

“Daily Worker” kreipiasi į 
visokias meno organizacijas, 
liberalines intelektualų gru
pes, muzikos žmones ir t.t. 
Tos visos grupės jau seniai 
reikalavo, kad miestas pasta
tytų didelį meno centrą. Da
bar tos grupės patenkintos, 
kad toks centras bus Lincolno 
skvere. IBet jos pamiršta kad 
tokio centro statymas tokio
mis sąlygomis atneš dideles 
kančias tūkstančiams žmonių,.

šeimos galėtų 
Kitaip, ■ sako 

vieni lūšnynai 
kiti tuo' pačiu

u PAKOL JIE PASILAIKO
Sutaupykite $200 Dabar! 'Pilnai
120 bass Italian, Piano Accordion.

Užregistruoti
' $850. Dabar 1150.88.

NORMANDIE MUSIC SHOP
26 WarburtonAve., Yonkers, N. Y.

Yonkers 8-2557

(208-210)

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks pir
madienio vakare, lapkr. 4 d., L. T. 
Namo kambariuose. Nariai prašo
mi dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų, kuriuos turėsime apsvarstyti, 
kaip tai Laisvės vajų, ir aipe su
ruošimą draugiško vakaro. Taipgi 
išgirsite raportą iš 7-tos Apskr. 
konferencijos. G. Shimaitis, Fin. 
Rast. . (210-213)

Paieškojimai
Paieškau brolio, Lubo Prano 

(Stasio), gyveno Brooklyne. Taip
gi paieškau sesers Lubaitės Kris
tinos (Stasio), gyveno Greenpoint, 

j Po vyru pavardė Pr. Kaunickis. 
: Rašykite: Aleksas Lubas, Pagėgių 
I rajonas, Stoniškių Apyl., Berslinin- 
kų kaimas, Lithuania, USSR.

(09-213)

Aritanas Paukštys, sūnus Antano. 
Gimęs 1882 ar 1833, šmilkščių kai
me, kret ingos apskr., Kartenos vals
čiaus. Išvažiavęs iš Lietuvos apsi
gyveno Čikagoje. Prašau rašyti: 
Kristina Kuprytė, Komunarų g-vė, 
nr. 28, Plungė, Lithuania, USSR.

(210-211)

HELP WANTED—FEMALE

DELICATESSEN-GROCERY
Brooklyn. Stebėtina vieta arti sub
ways, teatrų, didžiausia perėjimų 
vieta. Pilnai įrengta. Alus, salads, 
cold cuts, namų gaminimo valgiai. 
Savaitinės jeigos $2,100 ir daugiau. 
Prieinama kaina. GE. 5-4214.

(207-212)

MASPETH
NEW 1 FAMILY HOME (20 pėdų), 
grynų plytų, 1 karui garadžius, 
6',2 rūmo, l’,2 maudynės, sci
ence virtuvė, Hollywood maudynės, 
misingio vamzdžiai, garu šildoma. 
Arti dirbtuvių, krautuvių, mokyklų 
ir bažnyčių. $19,990. COLBY 
HOMES, 62nd St. & 53rd Drive. 
Tel. HA 6-4700. (203-212)

Upholstery & Drapery Shop, estab-' 
lished 8 years, plenty work, cater
ing to a fine cliantele. Excellent 
income to capable party. LocateęL 
in Manhasset, L. I. Cannot con
tinue due to operation. Must sa
crifice for immediate sales All 
customers turned over with the 
business. A chance of a life-time. 
Call MA. 7-0444 or BA. 4-3327.

(205-211)

GAS STATION
I Išsiduoda ant lyso. Proga mecha
nikui. 71-24 101 st Ave., Ozone Park 
(tik pervažiavus Brooklyn line). Li
ga verčia parduoti. Kaina prieina- 

!ma šaukite: MI. 1-1851 arba VI.
5- 9549. (205-211)

Marksistines 
prelekcijos

Kuomet egzistavo pažangi 
Jeffersono mokykla, joje ga
lima buvo pasiklausyti įvai
riausių. marksistinių pamokų 
ir paskaitų. Dabar tos pasto
vios mokyklos nėra, bet, kad 
bent dalinai užpildyti tą spra
gą, pažangiečiai laiks nuo 
ko rengia marksistines 
skaitąs. Taip, pavyzdžiui, 
savaitę duodamas įdomus 
skaitų eiklius.

Vakar, pirmadienį, profeso
rius Aptheker, vienas žy
miausių marksistinių istorikų 
Amerikoje, skaitė paskaitą 
“Teorijos problemos”.

Abner Berry skaitė paskai
tą “Pietuose šiandien”. Berry 
j ra žymus negtas marksis
tas. Jis kalbėjo apie įvykius 
pietinėse valstijose iš mark
sistinio taško. Paskaitų pra
džia pusė po šeštos vakare.

šiandien, antradienį, istori
kas Foneris duos paskaitą 
apie Amerikos unijinį judėji
mą nuo 1900 iki dabar.F Ta 
paskaita prasidės 15 minučių 
prieš septintą. Pusė po aštun- 

apietos Seisamas kalbės 
marksistinę metodą.

Rytoj, trečiadienį, bus duo
damos dvi paskaitos. Weise 
kalbės ’apie galimą ekonomi
nę krizę Amerikoje, Finkel- 
steinas apie meno filosofiją.

Ketvirtadienį Colon kalbės 
apie puertorikiečius Ameri
koje į ir Collins apie marksiz
mą kaip mokslą.

Visos šios paskaitos vyks 
Academy Hall patalpose, 853 
Broadway. Lankyti tas pa
skaitas gali visi.

Lapkričio 3 (sekmadienį) 
toje pačioje salėje įvyks po
puliarus simpoziumas apie 
Sputniką. Kalbės Howord 
Selsąm, J. North ir kiti, o 
publika galės statyti klausi
mus.

Mokytoja laimėjo $300,000 
už sužeidimą

22 metų amžiaus mokytoja 
Nanciy Spatz 
$300,000 iš 
David Mellin, 
tomobiliu ją
d ė, kad reikėjo jai vieną koją 
nupjauti.

laimėjo teisme 
kontr aktoriaus 

kuris savo au- 
smarkiai sužei-

RANDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA RŪMAI

Pasirendavoja 4 gražūs dideli rū
mai, garu apšildomi, moderniniai 
įrengti, prieS parką. Pageidaujama 
rendaurdnkų be vaikų. Kreipkitės: 
Joseph Mačiutą, 792 Madison St., 
Brooklyn, N. Y. (208-210)

Operatorė. Patyrusi. Prie Bran
kų ir krėslų uždengimų. Alga. 
Nauja krautuvė. Nuolatinis darbas. 
Geros darbo sąlygos. Kalbanti bis- 
kį angliškai. HOBBY DECORA
TORS, Lynbrook 3-9984. 7 iki 10 
vai. vak. (208-210)

REAL ESTATE

1 šeimos namas pardavimui. Clas- 
son Pt., Bronx. 6% kambarių, 2 
vonios, garadžius 1 auto. $780 įei- 
gos per metus.' Privatus savininkas, 
parduoda su nuostoliu. $15,500. C 
Maltempo, 541 Beačh Ave., Bronx, 
N. Y. Tivoli 2-8427. (210-216)

Mūrinis namas, split level. Kai
na $37,000. Nužeminta iki $27,50. 
7 kambariai, 2 auto garadžius. Iš
taisytas skiepas. 2 m. senumo. 4’/2 
G. I. mortgičius. Sieniniai divonai. 
Gražus daržas, aptaisyti langai ir 
durys. Privatiška gatvė. Arti krau
tuvių, mokyklų, bažnyčių ir L. I. 
R. R Bargenas, SU. 1-1189.

(210-216)

Flushing. No, B'way. 1 blokas iki 
transp., arti mokyklų ir bažnyčių. 
Gerai užlaikomas namas (colonial), 
kampinis, 140x107; 11 kamb.; 2’,2 
vonios, tinkamas profesionalui, mo- 
tinai-dukteriai; 3 aukšt. apt., 3 ka
ram garadžius, 26 x 30. Geras pir
kinys, $35,000. IN. 3-3588. (209-215)

8 ŠEIMŲ NAMAS BROOKLYNE
Ground floor, 5 rūmai tušti, 5 rūmų 
apartmentas ant 3-čių lubų tuojau 
užimamas.

145 Guernsey St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EV. 3-8291

(208-209)

STATEN ISLAND, N/ Y., Mariners 
Harbor, naujas 2 šeimų namas, lo
tas 50x100. Jūsų pirkinys puikiau
sias kiek randama, tikrai pakils 
greitoje ateityje. Puiki vieta, per
sitikrinkite patys. Pilna kaina 
$11,500. Rudolph Dalesandro, 3018 
Richmond Terrace. GI. 2-2195, Ma
riners Harbor. (208-210)

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*06**0C*

■ 426 Lafayette St.
I ■ >

: Newark 5, N. J. ■ •
’ MArket 2-5172
I <

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., spalio (Oct.) 29

DEKORAVIMO KRAUTUVE 
įsteigta 30 metų. Forsyth St. Ketu
rios reguliarės sirtgers, (1) BlincĮ- 
shotch, (1) overlock, (4) dideli sta
lai, Ofišb įrengimai Daro 
biznį. Puikiausios jeigos. 
$1,000. Renda $100 į. mėnesį, 
sas iki 1960. CA. 6-3624.

(205-211)

gerą ' 
Daro

Ly-

Brooklyn. 18th Avo. gyvą apy
linkė. 2 šeimų namas, įskaitant 
krautuvę, 1 apt., tuojau užimama. 
Vamzdžiai misinginiai, aliejus, vis
kas A-l. Ideališka vieta Delikatcs- 
sen bizniui. Kaina prieinama. Ben- 
sonhurst. Skambinkite Broker’iui. 
BE. 2-6371. (209-218)

Geležinių tavorų ir namams įran
kių krautuvė. Nassau. įsteigta 9 
m. Jeigos virš $40,000 į m. Renda 
$200, ilgas lease, gera apylinkė. Tu
rite matyti įvertinimui. Kaina že
ma greitam pardavimui. Šeimoj ne
susitaikymas. 660 Merrick Rd., 
Rockville Center, L. I. RO. 6-8093.

(209-215)

FLOOR SCRAPERS
Patyrusių, nuolatinis darbas, aukš- t 

čiausia mokestis. Stokite į darbą F 
7 A. M.

A.A.A. Floor Scraping, Inc. 
2570 Amsterdam Ave. (prie 188th St.), 

Arba šaukite WA. 3-0300
(208-214)

MECHANIKAS
Patyręs prie užsieninių karų. 

Gera mokestis, nuolatinis darbas.
Kreipkitės Port Washington.

BEACON SERVICE STATION

Telefonas PO. 7-1122
(208-210)

PIANO DIRBTUVEI REIKIA
Cabinet Maker 

Fly Finisher—Rubbers 
Jaansen Piano Co.

237 E. 23rd St., N. Y. C
ŠAUKITE MU. 4-4827

(205-211)

For Rent

Bellmore, L. I. Krautuvei vieta, 
3,000 sq. ft. Atskiras įėjimas ant 
Bedford Ave. Puikus augantis mies
tas. Geras lease, tinkama bile ko
kiam bizniui. Prieinama rer.da. 
Freeport 8-0467.

TRUCKS

MACK 1950 Model E. H., 16 jardų 
dydžio, packer garbage body. A-l 
stovyje, privatus savininkas, par. 
duodamas pigiai, persitikrinkite pa- . 
tys. Galima pamatyti Big 10 Service 
Station, 78-15 31st Ave., Jackson 
Heights, L. I. HA. 6-9100.

(208-214ęP




