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KRISLAI i Aukščiausias teisinas
Spaliui artinantis. 
■Dalis bendros kovos. 
Parašykite daugiau!

A. Žilėnas

Artinasi istorinė diena —■ 
Didžiosios Spalio revoliucijos 
! 0-osios metinės. Lapkričio 
7-tą dieną jos bus minimos vi
same pasaulyje, bet vyriau
siai, žinoma, pačios Tarybų 
Sąjungos sostinėje, Maskvo
je. Kad atžymėti tą istorinę 
datą, ten rengiasi atvykti Ki- 
bijos Mao Tse-tungas ir Sun 
jat-sen, Kinijos tautinio atgi
mimo patriarcho žmona, žy
miausieji kitu socialistiniu 

>1.raštu vadovai, įskaitant Tito 
n Gomulką, atstovai nuo Va
karu darbo žmonių partijų, 

_Azi jos-Afrikos naujai nepri
klausomų ir 4 nepriklausomy
bę einančių .>alių atstovai...

lo metu istorijos bėgyje 
yna tik lašas, bet per šį paly
ginamai trumpą laiką tiek 
vandens nubėgo pasablio 
upėmis, kad 1917 metų spalis 
atrodo įvykęs ilgai, ilgai pra
eityje. Kaip viskas pasikeitė 
pasaulyje nuo tų dienų, /kuo 
met darbininkų ir matrosų 
ginkluot' otriajai Petrograde, 
špchtiorų ir valstiečių parti
zanų junginiai Donbase ir po 

^visą plačiąją Rusiją pradėjo 
jfmti galią į savo rankas!

i
Daug vandens prabėgo is

torijos upėmis. Per tą laiko
tarpį buvo visko. Buvo sunki 
statyba, dar sunkesnis tėvyni
nis karas prieš hitlerinius įsi
veržėlius. Per nekurį laiką 
paskutiniu laikotarpiu buvo 
nemažai kritikos prieš praei
ties klaidas ir panašiai. . Bet 
minint šią sukaktį virš visko 
ryški vienas didelis reiškinys: 
pirmoji socializmo šalis, ne
paisant visko, lieka tvirčiau- 
čiausia tvirtove, kuri savimi 
įkūnija gentkarčių svajones 
\isame pasaulyje — socializ-

* m o.
• • •

v Mūsų Literatūros Draugija
šį šeštadienį švenčia savo per
galę teisme, įvyks pulkus va
karas, kur kalbės Dr. Stanis- 
lovaitis, Kristina Stanislovai- 
tienė, daktaras Petriką, Anta
nas Bimba ir kiti.

Pasidžiaugsime visi. Taipgi 
atsiminsime, kad tai nėra izo
liuotas teisminis laimėjimas. 
Tai verčiau dalis bendro Ame- 
likos demokratinių jėgų lai
mėjimų prieš makartizmą. 
Byla laimėta ne vien todėl, 
kad ji gabiai vesta, bet todėl, 
Lad visos demokratinės Ame
rikos jėgos atsidavusiai per 
Sunkiausius makartizmo me- 

• tus kovojo už civilines teises.
Nepamirškime, džiaugda

miesi, kad Justicijos depart- 
mentas buvo sąlygų privers
tas išbraukti dvi mūsų pažan
gias organizacijas iš “subver- 
syvio sąrašo”, kad daugybė 
Amerikos darbo 'žmonių or
ganizacijų ten lieka. Karto
kime nusistatymą, kad pats 
rąrašo principas neteisingas, 
kad tik jį visai panaikinus 
bus pilnas makartizmo nuga
lėjimas tuo klausimu.

Man patiko LeseviČiaus 
įspūdžiai iš Lietuvos. Jie

Atmetė vieną iš iriją 
Sobell apeliaciją

Washingtonas. — M. So- 
: bell’o advokatai yra patie- 
j kę tris apeliacijas. Kaip ži- 
i nia, Sobell sėdi Alcatraze, 
i nuteistas 30 metų kalėjimo.

Aukščiausias teismas da- 
! bar atmetė vieną iš trijų 
I Sobell apeliacijų. Tai ape-
liacija, kuri sakė, kad pri
saikdintieji teisėjai buvo ša
liški ir juos ta linkme pa
keikė faktas, kad teismas 
leido prokurorui klausinėti 
Ethel Rosenberg apie tai, 
kad ji pasinaudodama 
penktuoju konstituciniu pa
taisymu atsisakė atsakyti j 
kai kuriuos klausimus 

| grand-džiūrei.
Sobell advokatai yra pa

tiekę dar dvi apeliacijas. 
Vieną jų sako, kad proku
ratūra melavo, kai sakė, 
kad Sobell buvo legaliai de
portuotas iš Meksikos. Fak-

Armijos karininkai kritikuoja 
aviacijos viršenybes doktriną

Washingtonas. — Armi
jos generalinio štabo virši
ninkas gen. M. D. Taylor ir 
kiti aukšti amijos. karinin
kai pradėjo atvirą kampa
niją prieš vyraujančią dok
triną, kad dabartiniame 
moderniškame pasaulyje o- 
ro jėgos turi pilną pirmeny
bę. Gen. Tayloris davė su
prasti, kad tai ta doktrina, 
duodanti aviacijai pirmeny
bę, neleido armijai pakan
kamai išvystyti savo rake
tinę programą, taip, kad 
ši šalis atsiliko nuo Tarybų 
Sąjungos, kuri pirma iššo
vė dirbtiną žemės palydovą 
į erdvę.

Tuo tarpu naujasis apgy- 
nos. sekretorius McElroy

Rom<a. — Kairiųjų socia
listų organas “Avanti” pra
eitą sekmadienį sakė, kad 
būtų bergždžias dalykas 
tęsti derybas su dešiniaįs 
socialdemokratais apie vie
nybę, nes praraja tarp a- 
biejų grupių lieka didelė. 
Ta praraja ypatingai pa
aiškėjo, kai dešinieji social
demokratai visai neigiamai 
ir nedraugiškai atsiliepė į 
tarybinių komunistų ragi
nimą bendradarbiauti dėl 
taikos Aritimuose Rytuose, 
o Nennio vadovaujamieji 
kairieji socialistai atsiliepė 
teigiamai.

Vatikanas. — Popiežius 
atidarė savo naują galingą 
radijo stotį.

buvo parašyti paprastai, 
daiktiniai, atvirai. Nors jie 
buvo trumpi ir palietė tik ma
žą dalį klausimų, jie padeda 
mums susidaryti daug ryškes
nį vaizdą apie tenykštį gyve
nimą. Būtų gerai, jeigu Lese- 
vičius rašytų daugiau, ir būtų 
gerai, jeigu rašytų ir kiti de
legacijos nariai. 

tinai jis buvo iš ten Ameri
kos agentų kidnepintas, sa
ko gynyba. Kita apeliacija 
remiasi teigimu, kad kidne- 
pinimas sulaužė Amerikos- 
Meksikos sutartis ir todėl 
teismas iš viso neturėjo tei
sės teisti Sobell’io.

Aukščiausias teismas, ku
ris atmetė vieną apeliaciją, 
dar turės nuspręsti apie 
dvi kitas.

Roma. — Apie 400 fana
tiškų fašistų susirinko prie 
Mussolinio kapo Predappio 
kaime ir atsiklaupę lietuje 
tyloje minėjo juodmarški- 
nių maršą ant Romos, įvy
kusį 35 metai atgal.

Londonas. — Premjeras 
Macmillanas jau sugrįžo 
Britanijon.

paskelbė, kad bus padidin
tos sumos, kurios išleidžia
mos tyrinėjimui. Neseniai 
iš pareigų pasitraukęs gy
nybos sekretorius Wilsonas 
buvo nukirtęs tas sumas 
ant $170,000,000. McElroy 
paskelbė, kad ta suma bus 
sugrąžinta karinėms pajė
goms.

Vis daugiau 
bedarbių ir 

orlaiviuose
Washingtonas. — Nedar

bas smarkiai auga ne tik 
automobilių pramonėje, bet 
ir orlaivių. Viena orlaivių
statybos kompanija po ki
tos skelbia, kad atleis dau
giau darbininkų. Lockheed 
korporacija, kurioje dabar 
dirba 28,000 darbininkų, 
dar šiais metais atleis iš 
darbo bent 4,000. North 
American Aviation, turinti 
dabar 54,000 darbininkų, at
leis 10,000. McDonnel kor
poracija jau atleido 1,400 ir 
atleis dar 600. Ir taip po vi
są šalį.

“Wall Street Journal” sa
ko, kad galima numatyti, 
jog orlaivių pramonė bus 
priversta atleisti dar dau
giau darbininkų. Bet tuo 
tarpu dėl automacijos pačių 
kompanijų pelnai visai ne
mažėja.

Automobilių pramonėje 
nedarbas auga dėl dviejų 
sumetimų — dėl automaci
jos iš vienos, ir dėl fakto, 
kad mažai žmonių šiais 
metais perka naujus auto
mobilius, iš kitos pusės. 
Nors jau pagaminta šimtai 
tūkstančių naujų 1958 m. 
modelių, fabrikantai ir par
davėjai dar turi apie pusę 
milijono 1957 metų naujų

| Vėliausios
Pasaulio
Maskva. — “Pravda” at

spausdino straipsnį, kuria
me sako, kad jokiu būdu 
negalima pamiršti, jog ka
ras laimėtas didžiu žmonių v 
masių pasiaukojimu po 
Komunistų partijos vadovy
be. Užsienio koresponden
tai čia iš to daro išvadas, 
kad tas straipsnis rišasi su 
maršalo Žukovo atleidimu 
iš apgynos ministro pos
to.

Londonas. — “Daily Wor
ker” sako, kad Žukovas gal 
atleistas iš pareigų, kad jis 
kliudė partinei darbuotei 
karinėse pajėgose, nepai
sant fakto, kad jis. pats yra 
ilgametis K. P. ir jos C. K. 
prezidiumo narys. Jis norė-

Jis įerzino turčius...
Bevasias Amerikoje
New Yorkas. — Čia da

bar lankosi Britanijos kai
resniųjų darbiečių lyderis 
A. Bevanas. Jis .praleis šio
je šalyje kelias savaites. 
Numatoma, kad jeigu dar- 
biečiai laimėtų parlamenti
nius rinkimus ir sudarytų 
valdžią, Bevanas taptų už
sienio reikalų ministru.

Pirmą viešą kalbą čia 
Bevanas pasakė taip vadi
namame Ekonominiame 
Klube, kurį sudaro turčiai 
industrialistai. Bet negali
ma pasakyti, kad klubo na
riai liko patenkinti Bevano 
pakvietimu. Bevanas sakė, 
kad jis negali suprasti, ko
dėl Amerika atsisako pri
pažinti Kiniją vien todėl, 
kad jos dabartinė valdžia 
“sudaryta nereguliariai”. 
Jis klausė: “O kaip įsistei
gė Amerika?” Jis turėjo 
omenyje Amerikos revoliu
ciją, kuomet Amerikos ko

Parlamentas atmele MolIeČą; jo
vietoje dabar valdžią pabandys
sudaryti radikalas F. Gaillard

Paryžius. — Francūzijos 
parlamentas 290 balsų 
prieš 227 atmetė socialisto 
Molletto siūlymąsi tapti 
premjeru. Mollet buvo pla
navęs sudaryti valdžią iš 
socialistų, radikal-socialis- 
tų, MRP (“Liaudies res
publikinio judėjimo”, kata
likiškos partijos) ir kelių 
centristinių-dešinių grupių. 
Prieš Molletą balsavo ko
munistai ir kraštutiniai de
šinės grupės. Komunistai 
jautė, kad Mollet nepriim
tinas, nes jis steigia kabi
netą ne ant kairesnio pa
grindo, o darydamas vis 
didesnes nuolaidas dešinie- 

automobilių, kuriuos dabar 
sunku parduoti. Fordo nau
jausias modelis, Edselis, 
parsidavinėja labai pama
ži.

naujienos
jęs, kad partija mažiau bal
so turėtų ir paliktų visą 
tvarkymą profesniams ka- 
rininkams-specialistams.

New Yorkas. — Iš viso 
pasaulio čia dar suplaukia 
visokie spėliojimai apie Žu
kovo pašalinimą ir kitas 
galimas pakaitas Tarybų 
Sąjungoje. Yra nuomonių, 
kad Žukovas pašalintas, 
nes jis nesugebėjo veikti 
darniai kolektyvinėje va
dovybėje, yra nuomonių, 
kad jis nesutiko su valdžios 
dauguma Artimųjų Rytų 
klausimais. Spauda kalba a- 
pie vykstantį, arba jau įvy
kusį, K. P. Centro komiteto 
posėdį, po kurio bus pa
skelbta, kodėl Žukovas at
leistas.

lonistai sukilo prieš Brita
nijos karalių ir išsikovojo 
nepriklausomybę. Šis Beva
no pareiškimas .iššaukė 
murmėjimą ir nepasitenki
nimą susirinkusiuose tur
čiuose.

Paskui sekė klausimų pe
riodas. Vienas žmogus 
klausė Bevano, kokį įspūdį 
į jį padarė Chruščiovas, su 
kuriuomi jis matėsi Mas
kvoje. Bevanas atsakė, kad 
Chruščiovas sudaro papras
to nuoširdaus žmogaus į- 
spūdį, nors gal yra begai- 
lestingas, kai vykdo užsi
mojimus. Ir Bevanas pri
dėjo: “Bet aš čia sveikinau- 
si ir kračiau rankas ne vie
no begailestingo žmogaus”. 
Jis turėjo omenyje fabri
kantus, kurie begailestingi, 
kai prisieina kovoti už savo 
ekonominius interesus — 
pelnus. Ta pastaba irgi ne
labai patiko susirinkusiems.

siems. Alžyro atžvilgiu Mo
llet nežadėjo jokių pamati
nių pakaitų — tai yra, ka
ras. ten būtų buvęs tęsia
mas kaip praeityje.

Kraštutiniai dešinieji 
balsavo prieš Mollet, nes jie 
sako, kad nėra reikalo į- 
trąukti į kabinetą socialis
tus, kad gali būti sudarytas 
aiškiai reakcinis kabine
tas, s.usidedantos iš dešinių 
ir centristinių grupių.

Tad, valdžios krizė Pran
cūzijoje dar vis tebesitęsia. 
Prezidentas Coty dabar pa
sišaukė F. Gaillard (išsita
ria Gajar) ir įgaliavo jį 
bandyti sudaryti valdžią. 
Gaillard priklauso prie taip 
vadinamos Radikal-socialis- 
tų partijos. Jis iki šiol ėjo 
finansų reikalų ministro 
pareigas. \

Apie kultūros ryšius
Pradėtos derybos 
tarp JAV ir TSRS

Washingtonas. — Ameri
ka ir Tarybų Sąjunga pra
dėjo derybas apie glaudes
nius kultūrinius, mokslinius 
ir meninius santykius. De
rybas veda Tarybų Sąjun
gos vardu jos ambasadorius 
šioje šalyje Zarubinas ir 
šios šalies vardu aukštas 
Valstybės departmento pa
reigūnas, ambasadorius W. 
S. B. Lacy.

Derybos vedamos apie 
platesnį pasikeitimą mokslo 
ir technikos žiniomis, apie 
teatrinių grupių gastroles 
ir apie rašytojų, dailininkų, 
muzikantų ir apšvietos 
žmonių delegacijų lanky- 

j mąsi. 
i

Abi pusės patiekė prak
tiškus siūlymus. Valstybės 
departmentas pripažįsta, 
kad Zarubino patiekti siū

Turkija bando paneigti, kad ji 
provokuoja savo kaimynę Siriją

Jungtinės Tautos. — Tur
kijos delegatas S. Sarperis, 
kalbėdamas Generalinėje a- 
samblėjoje sakė, kad jo ša
lis neturi mažiausių užsi
mojimų prieš Siriją. Tiesa, 
Turkija praveda karinius 
manevrus prie Sirijos pa
sienio, sakė jis, bet tai yra 
tiktai “apsigynimo nuo Si- 

Tyrinėja ją— 
nes padėjusi 
negrų vaikui
Memphis, Tenn. — Missi

ssippi rasistinio senatoriaus 
Eastlando vadovaujamas 
senatinis vidujinio saugu
mo sub-komitetas atsibala- 
dojo dabar į Pietus, kad 
’’tyrinėti komunizmą“. Tuo- 
mi, kaip tai visiems aišku, 
Eastlandas bando at
kreipti dėmesį nuo savo sė
brų rasistų, kurie tikrai 
laužo įstatymus ir kuriuos 
reikėtų tyrinėti.

Tarp pirmųjų asmenų, 
kurie pašaukti liudyti 
Eastlando komitetui, ran
dasi paprasta Little Rock 
moteris Grace Lorch. Visas 
jos nusikaltimas yra, kad ji 
padėjo penkiolikametei ne- 
graitei E. Eckford atsipa- 
laidoti nuo rasistinių chu
liganų minios, kuri buvo 
vaiką užpuolusi prie Cent
ral High mokyklos. Ji paė
mė negraitę už rankos ir 
padėjo jai įlipti j susto
jusį autobusą.

Už tai Mrs. Lorch dabar 
kaltinama kaip “komunis
tė” ir “vidujinei šalies san
tvarkai pavojinga”.

Atvykusi į komiteto po
sėdį Mrs. Lorch laikėsi drą
siai. Ji sakė, kad tapo pa
kaukta ant greitųjų ir ne
spėjo gauti advokatą, o be

lymai yra daug platesni, tai 
yra, kad Tarybų Sąjunga 
pageidauja žymiai platesnio 
bendradarbiavimo.

Taip, pavyzdžiui, Tarybų 
Sąjunga siūlo, kad būtų pa
sikeista sportininkų delega
cijomis, kad Amerikos Kon
greso ir Aukščiausio Sovie
to kultūrinių reikalų komi
sijos tartųsi ir t. t.

Lacy ir Zarubinas atida
rydami derybas pasakė 
kaip ir trumpas kalbas. La
cy priminė, kad Amerika 
pageidauja, jog Tarybų Są
junga nuimtų cenzūrą nuo 
užsienin siunčiamų žinių. 
Zarubinas priminė, kad Ta
rybų Sąjunga x pageidauja, 
kad tarybiniai turistai ir 
delegacijos būtų laisviau į- 
leisti Amerikon. Abu išreiš
kė viltį, kad derybos atneš 
gerų rezultatų.

rijos agresijos” žingsniai, 
sakė jis. Sarperis sakė, kad 
už visą padėties įtempimą 
Artimuose Rytuose atsa
kinga Sirija ir Tarybų Są
junga.

Sarperis sakė, kad Gro
myko bando “atbauginti 
taiką mylinčias šalis nuo 
NATO, bet to niekad ne
bus”.

Turkijos atstovas tikri-’ 
no, kad ne tik Turkija, bet 
ir Sirijos prez. ALKuwatly 
iš pradžios priėmė Saudi- 
Arabijos karaliaus Saudo 
tarpininkavimo siūlymą. A- 
not Sarperio, Sirijos “kari
nė pro-sovietinė klika pas
kui siūlymą atmetė”.

Sarperis nesakė, kodėl 
Turkijos orlaiviai skraidi
nę j a virš Sirijos teritori
jos. Jis taipgi neaiškino, 
kaip maža Sirija, kuri ka
riniai nepalyginamai silp
nesnė negu Turkija, galėtų 
pravesti prieš turkus ag
resingus žingsnius. Jis taip
gi neišaiškino, kaip Sovietai 
gali būti laikomi atsakin
gais, tuo tarpu, kai Sirijos 
teritorijoje nėra nei vieno 
tarybinio junginio. Turki
joje yra Amerikos, karinių 
bazių ir junginių.

Nicosia. — Kipre ilgokai 
buvo palyginamai ramu, bet 
dabar Nicosijoje nacionalis
tai pravedė demonstraciją, 
kurią britų policija išvai
kė lazdomis ir ašarinėmis 
dujomis. Demonstracija su
rengta Oxi dienos proga. 
Tai diena, kuri pažymi 
Graikijos įstojimą į karą, 
Aliantų pusėje.

advokato ji atsisako atsa
kyti į klausimus. Tą pasa
kiusi, ji apleido kambarį, 
palikdama Eastlandą ir ki
tus senatinio sub-komitieto 
narius išsižiojusius.
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PO PASITARIMŲ—KITI PASITARIMAI
PASITARIMAI, įvykę tarp prezidento Eisenhowerio 

ir Britanijos ministrų pirmininko Macmillano, baigėsi. 
M'amcillanas išvyko atgal į Londoną, o spauda ir radijas 
plačiai karpantinėja, ką tie pasitarimai bus davę.

Pasirodo, * kad vyriausias šių pasitarimų tikslas bu
vo: sutvintįnti ilsius tarp Amerikos ir Britanijos, ry
šius, kurie buvo gan pakrikę. Atsimename, praėjusiais 
inetais apie šį laiką Izraelis, Anglija ir Francūzija buvo 
Užpuolę Egiptą, neatsiklausę Amerikos. Mūsų šalies 
J aidžia išstojo prieš tą agresiją. Na, ir su tuo pradėjo 

mglijos konservatoriai Washingtoną kritikuoti, aštriai 
pulti. Ryšiai tarp abiejų valstybių susilpnėjo.

Bet po to. Tarybų Sąjunga paskelbė, kad ji surado 
priemones, kaip iš bet kurios vietos į bet kurią pasau
lio vietą paleisti balistinę bombą, ir ypatingai po to, kai 
Tarybų Sąjunga paleido į erdves dirbtinį žemės palydovą 
(sputniką), Londono ir Washington© valdančiuosiuose 
rateliuose pasireiškė didžiulė baimė.

Tuojau iškilo mintis, kad Anglija ir Amerika pri
valo kuo greičiausiai tartis ir jungti visas jėgas, kad bū
tų galima pasivyti arba net pralenkti technologijos 
moksle socialistines šalis, ypatingai Tarybų Sąjungą. 
Reikia, girdi, sutvirtinti ginklavimąsi.

Tuo reikalu ir buvo Macmillanas atvykęs į Ameriką; 
tūo reikalu prezidentas Eisenhoweris su »avo eksper
tais, Macmillanas su savo, tarėsi, diskusavo.

Buvo nutarta priimti Anglijos siūlymą, kad ji, Ang
lija ir Amerika sujungtų savo mokslines žinias ir vi
sus resursus prieš, anot “New York Times,” “politinį, 
ekonominį ir technologinį Tarybų Sąjungos iššaukimą.” 

; Ar iš to kas nors, išeis, liekasi palaukti ir pamatyti. 
Vienas aišku, Amerika kol kas negali niekam savo ato
minių paslapčių išduoti be Kongreso nutarimo.

. 1956 metais Kongresas išleido įstatymą, pagal kurį 
JAV neprivalo išduoti jokiai šaliai, jokiai valstybei 
atominių paslapčių. Taigi, jei norima su Anglija dalintis 
mokslo žiniomis, reikia, kad mūsų šalies Kongresas tą 
įstatymą pirmiau atšauktų.

• ( Na, o jeigu Amerika sutiks Anglijai duoti savo ato
mines paslaptis, tai kaip bus su Francūzija, Italija, Va
karų Vokietija ir kitomis NATO valstybėmis? Ar 
joms taipgi reikės išduoti amerikines paslaptis? O jei 
nęįšduosime, tai kas bus, kaip tos šalys jausis? Jos jau- 
sįs pastatytos į nepatikimųjų padėtį; jos jausis paneig
tos. Jau ir dabar Francūzijoje ir kktur zurzama, kodėl 
prezidentas tarėsi tik su Macmillanu, o kodėl ir ne su 
kitomis valstybėmis, įeinančiomis į NATO?

Dėl to ir numatyta šaukti NATO valstybių konfe
renciją, šaukti ją į Paryžių, šaukti neužilgo. Į konfe
renciją žadąs vykti pats prezidentas Eisenhoweris. Ten 
žadama aptarti iš panagių visus degančiuosius klausi
mus, kad NATO valstybės susitvirtintų, geriau apsijung
tų ir tvirčiau apsiginkluotų. Kam? Aišku, visųpirmiau- 
sia prieš Tarybų Sąjungą ir kitas socialistines šalis.

Grįžęs iš tos konferencijos, prezidentas (o jei ne jis, 
tai kas kitas) galės atsistoti prieš šalies Kongresą ir 
pareikalauti, kad jis atšauktų aną įstatymą, draudžiantį 
išduoti kitoms šalims “atomines paslaptis.”

Kaip į tai pažiūrės Kongresas? Ar jis nepamanys, 
kad tokiu būdu Amerika bus pažeminta? Ar Kongresas 
pasitikės kitoms šalims? Juk, sakysime, Anglijoje ne- 
u^i go gali būti kita valdžia, laboristų valdžia — ar ja 
kietakakčiai kongresmanai ir senatoriai pasitikės?

Matome, kiek kils klausimų!
• Prezidentas su Macmillanu priėjo išvadą: jei nori

mą Tarybų Sąjungą pasivyti, privalome apjungti visus 
kapitalistinių šalių resursus.

- Nemaža žmonių tuo pačiu laiku paklaus: kaip gi 
čia dabar esama—per ilgą laiką mums buvo sakyta, jog 
Tarybų Sąjunga labai toli atsilikusi nuo Amerikos, tai 
kam ją pasivyti, atgal einant! Buvo skelbta, jog Ame
rika yra turtingiausia ir pažangiausia šalis pasaulyje, 
tai kam dabar mums reikalinga talka iš Anglijos ir kitų 
NATO valstybių?

Panašiai, be abejonės^ pagalvos ir ne vienas Kon
greso narys.

• Taigi, ryšium su prezidento Eisenhowerio ir mi
nistrų pirmininko Macmillano pasitarimais, jų gyveni- 
man vykdymais ir ryšium su būsima NATO valstybių 
konferencija iškils daug klausimų; nemaža bus ir kriti
kos, pasiųstos mūsų šalies vyriausybės adresu.

“New York Times” sako, jog ir praeityje buvo pa
darytų panašių sutarčių, kokias praėjusią savaitę pa
darė Eisenhoweris su Macmillanu, tačiau jos nedavė 
per daug didelių rezultatų.

Kai žmogus persirita į ant
rą pusamžį, jam malonu pri
siminti tas vietas, kur kadaise 
jaunystėje lankėsi, dirbo. Tai 
aš žinau iš savo patyrimo.' Va 
jau praėjo daugiau kaip ketu
riasdešimt metų;, kai artėjanti 
karo audra (Lietuvą užgrobė 
kaizeriniai okupantai) nu
bloškė mane į Petrogradą. 
Aš, kaip ir tūkstančiai lietu
vių, bėgom e nuo karo ir visiš
kai nesitikėjome, kad būsime 
istorinių įvykių liudininkais.

Aš, paprasta, vos pradžios 
'mokyklą baigusi mergina at
sidūriau dideliame mieste. 
Pradėjau ieškoti darbo. O jį 
gauti buvo nelengva. Šiaip 
taip įsitaisiau namų darbinin
ke.

Kai susipažinau su kitais 
lietuviais, man pasiūlė pereiti 
į vieną įstaigą registratore. Ir 
taip čia aš susidraugavau su 
Elena Tautkaite. ši pažintis 
man liko visam gyvenimui at
mintina. Ji tada jau buvo bol
ševikų partijos narys, labiau 
išsilavinusi ir galėjo daug ką 
:nian paaiškinti. 1916 metų pa
baigoje Elena kartą nusivedė 
mane “pasišokti””. Tai buvo 
lietuvių darbininkų susirinki
mai. Netrukus iš pažangesnių 
lietuvių susiorganizavo lavini
mosi ratelis. Jam priklausiau 
ii aš. Paklausiau Elenos, kas 
mus mokys. Ji atsakė: “Ju
lius Janonis”. Labai norėjosi, 
kad kuo greičiau prasidėtų 
mūsų užsiėmimai. Juk aš ne
galėjau nesidžiaugti, kad bū
siu tokio puikaus poeto moki
nė ir, pagaliau, galėsiu dau
giau politiškai prasilavinti. 
Tačiau mūsų ratelio nariai su
sirinko tik vieną kartą. Visa 
Rusija, tame tarpe ir Petro
gradas, buvo Vasario buržua
zinės - demokratinės revoliu
cijos išvakarėse. Į visas puses 
jau svyravo supuvę caro pat
valdystės pamatai. Ir kai 
.917 metų vasario mėnesio 
pabaigoje politinio ratelio na

triai rinkomės į numatytą bu- 
Įtą, visur buvo pilna žandarų, 
kareivių. Ir, žinoma, negalė
jom išsėdėt patalpose, kai vi
siem rūpėjo, kas darosi gatvė
je. Taip mes ir nutarėme išsi
skirstyti.

Rytojaus dieną ant tvorų ir 
stulpų mirguliavo carinės val- 
d ž i o s įsakymai nutraukti 
streikus. Tuos, kurie nepa
klausys, žadėjo priversti jė
ga. Bet žmonės nebekreipė 
dėmesio. Liaudis jau tiek bu
vo iškankinta, kad ji galuti
nai neteko kantrybės. Įmonių 
darbininkai, pritardami di
džiausios Petrograde gamyk
los darbininkams - putilovie- 
čiams, metė darbą. Gatvėse 
buvo pilna demonstrantų. Vi
sur girdėjosi šūkiai prieš im
perialistinį karą, ■ prieš cariz
mą, prieš badą. Mes matėm, 
kaip kareiviai perėjo į darbi
ninkų pusę, kaip jie visi nu
žygiavo išleisti iš kalėjimų 
politinių kalinių.

Vasario 27 dienos vakare 
kartu su Elena Tautkaite 
džiaugėmės, kad caras nu
verstas ir sukurta Darbininkų 
ir kareivių deputatų taryba.

Po revoliucijos sunku buvo 
rasti tuščią salę, didesnes pa
talpas: visur vyko susirinki
mai, mitingai, visi veržėsi pa
siklausyti. Aš taip pat steng
davausi įsigrūsti visur, kur tik 
buvo galima. Gaudydavau 
kiekvieną oratoriaus žodį, no
rėjau viską įsiminti, suprasti. 
Apie girdėtas paskaitas aš 
papasakodavau ir kitoms lie
tuvėms merginoms.

Tuo- laiku (birželio mėnesį) 
iš Amerikos grįžo V. Kapsu
kas, Pirmą kartą aš jį pama

MUMS RODOSI, dabar reikėtų šaukti ne NATO 
valstybių viršūnių konferenciją, o konferenciją visų di
džiųjų valstybių vadovų: Amerikos, Anglijos, Francūzi- 
jofc, Tarybų Sąjungos.

Mums rodosi, reikėtų tartis ne dėl lenktyniavimo 
vienų prieš kitus karinių reikmenų gamyboje, o visų-

pirmiausia dėl taikos užtikrinimo žmonijai.
Aišku, lenktyniavimas moksle, lenktyniavimas eko

nomijoje ir kultūroje tarp socialistinių ’ ir kapitalisti
nių šalių turi eiti ir jis eis, bet, kad žmonija būtų tikra, 
*kad jai yra užtikrinta taika, tuomet ji tuo lenktyniavi
mu tik džiaugtųsi. ' L '’. j

čiau vienoje lenkų studentų 
valgykloje. Elena mane supa
žindino. Jis tuoj pat pradėjo 
klausinėti, kokios nuotaikos 
moterų tarpe, kaip jos gyve
na. Ir visuomet, kada, tik te
ko jį susitikti, jis ragino ma
ne rašyti į “Tiesą’r (ją tuo 
laiku leido Petrograde). Aš 
pagalvojau, kaip ir ką gi čia 
rašysi. O jis padrąsino: “Pa
rašysi!,, — sako jis,— o mes 
truputi pataisysim ir bus ge
rai”. Kitą kartą taip pat, at
rodo, V. Kapsuko iniciatyva, 
buvo organizuotas lietuvių 
moterų susirinkimas. Jis ir 
vėl priėjo prie manęs ir E. 
Tautkaitės, kvietė pasisakyti.
Prisimenu, taip mane ir ragi- vyko mūšiai, sunku buvo gau- 
no: “Jūs dirbot namų darbi-iti maisto. Bet ta revoliucinė 
ninke, žinot, kaip jos sunkiai 
gyvena, neturi jokių teisių — 
pakalbėkit apie jas”... Kalbė-
jau. Draugės sakė, kad išėjo 
neblogai, suprantamai.

Spalio 251 (lapkričio 7) 
prasidėjo Spalio socialistinė 
revoliucija. Tos pačios dienos 
vakare Smolnyje buvo atida
rytas Visos Rusijos Darbinin
kų ir kareivių deputatų tary
bų II-sis suvažiavimas. Apie 
šį suvažiavimą kalbėjo visi, 
grobstė išeinančius laikraš
čius. Man taip pat teko 'būti 
šiame suvažiavime. Tiesa, į 
atidarymą aš nebepatekau,

Brangi auklėtoja
Praėjusią savaitę šiame skyriuje skaitėme apie vaikų našlai
čių likimą buržuazijos valdymo metu. Šiame telpantis akto
rės studentės Juditos Ušinskaitės laiškas buvusiai auklėtojai 
Gražinai Markevičiūtei gražiausia liudija apie dabartinę pa
dėti šiandieninės Lietuvos našlaičių namuose. — Sk. V-a.
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Štai ir vėl rašau. Įgrisiu su 

savo laiškais... Bet ką darysi 
— įpratau dalintis su Jumis 
savo rūpesčiais m džiaugs
mais.

Pavasaris. Mano pirmasis 
pavasaris Vilniuje, žiūriu pro 
Konservatorijos bendrabučio 
langą į kiemą, kuris taip ir 
primena man mielus namus, 
žinau, — dabar jūs visi Kie
me, saulutėje šildotės. Mažiu
kai lopatėlėmis kasa smėlį, 
didesnieji — sviedinį spardo. 
Ankštas, tarp mūrų įsisprau
dęs tas kiemas, bet koks jis 
man mielas, savas, juk tai ja
me prabėgo mano vaikystės 
metai.

Kas naujo pas jus? Kaip 
mokslo metų pabaiga? Turė
site pataisininkų ar antramc- 
čių ? Kur paskyrė Pedagogi
nės mokyklos merginas? Pa
sakykit (aš dar ir pati joms 
parašysiu laišką), kad kur 
bepaskirtų — visur bus gerai, 
jei tik mylėsi tą darbą, tą ko
lektyvą, kuriame dirbi. Ir aš, 
kai tik baigiau, galvojau, kad 
nė vienos dienos nepragyven
siu viena be auklėtojų, be 
mergaičių. Gerai prisimenu 
savo laiškus, rašytus Jums 
pirmomis dienomis iš Konser
vatorijos. Sunku buvo, ką ir 
kalbėti. Pareini iš paskaitų ir 
nerandi namuose nei šiltų pie
tų nei senų draugų. Visi nau
jokai, vieni kitų nepažįstame, 
varžomės. Dabar kas ' kita! 
Per vienerius mokslo metus aš 
pripratau prie kurso draugų, 
susigyvenau su jais. Pasirodo, 
visur yra puikių žmonių, tik 
reikia mokėti juos surasti, o 
suradus — išsaugoti jų drau
gystę.

Artėja pavasario egzaminų 
sesija. Dabar labai daug dir
bu, ruošiuosi jai. Auklėtoja, 
Jūs. .nejsivaizduojate, kaip 
įdomu čia mokytis! Iš mūsų 
reikalauja nepaprastai daug, 
mes būname užimti beveik vi- 

bet sekančią dieną visą laiką 
galvojau, kaip gauti leidimą. 
Ir čia, mano laimei, sutikau 
Vincą Kapsuką. Su juo aš ir 
praėjau. Salė buvo pilna 
žmonių. Tiesa, antrą dieną 
jau nebuvo tokių karštų gin
čų, kaip pirmąją. Man Elena 
pasakojo (ji buvo ir atidary
me), kad suvažiavimo pra
džioje dalis delegatų — men
ševikai — paliko salę, atsisa
kydami pripažinti socialistinę 
reydliuciją. šiame suvažiavi
me buvo priimti svarbiausieji 
dekretai, kurių taip laukė visa 
liaudis, — tai dekretai dėl 
taikos ir dėl žemės. Aš labiau
siai laukiau V. L Lenino kal
bos. Ir ta kalba man labiausia 
išliko atminty. Visi, kas tik 
buvo salėje, klausėsi jo labai 
atidžiai, į priekį palinkę, kad 
tik ,ko nors nepraleistų. O ko
kios buvo ovacijos, kai jis 
kalbėjo apie taiką ir žemę!

Sunkios tuo laiku buvo die
nos. Gatvėse dar kur-ne-kur 

ovasia, tas pakilimas, noras 
patiems tvarkyti savo gyveni
mą ėmė viršų.

Daugelis lietuvių, (— karo 
pabėgėlių — sugrįžome į savo 
kraštą tvirtai pasiryžę eiti 
Rusijos darbo žmonių pra
skintu keliu. Dirbdama nele
galų darbą Kaune, aš visuo
met prisimindavau Piterio 
darbininkus. IŠ jų puikaus pa
vyzdžio 1 aš mokiausi dirbti 
liaudžiai, jie įkvėpė geresnio 
gyvenimo viltį ir tikėjimą 
pergale.

Elena Vilūnienė
pensininkė

są dieną, bet užtat, kaip gera 
jausti, kai su kiekviena diena 
tobulėji, lyg ta ratuota bitelė 
turtėji, daraisi protingesnis. 
Nepaprastai žaviuosi akto
riaus meistriškumo pamokom 
ir talentingais mūsų pedago
gais, kurie taip nuoširdžiai su 
mumis dirba. Jūs ir neįsivaiz
duojate, kokie mes dar ne
mokšos, kiek daug dar mums 
reikės dirbti, kol teks išvysti 
Tampos šviesą.

Pamažu, iš lėto pildosi mū
sų svajonė. Juk ir Jūs, ir visi 
vaikų namai norėjo, kad aš 
būčiau aktore. O labiausiai, 
žinoma, aš pati... Na, o ar 
mano troškimai išsipildys, pri
klausys nuo mano pačios įdė
to darbo. Bet kai žmogus ko 
nors labai nori ir siekia — jis 
visada lai'mės. Juk taip Jūs 
sakydavote. Ir aš tikiu tuo. 
Kaip gaila kad ne šių, o tik 
kitų) metų birželio 1-ąją įvyks 
mūsų, visų buvusių auklėtinių, 
susitikimas. Jau aš dabar pra
dedu jo laukti. Kaip bus įdo
mu? Man labai didelį įspūdį 
paliko pernykštis susitikimas. 
Gal todėl, kad aš pati ruo
šiausi pakelti sparnus. Nie
kad nepamiršiu žodžių, ku
riuos prieš išvažiuodama įrašė 
Marytė (toji, kur dabar dirba 
Dabikinės vaikų 'namuose) į 
bendrą albumą: “Suškridom 
lyg tie paukščiai į savo seną 
lizdą, — rašė ji, — kuriame 
išaugo, sustiprėjo mūsų 
sparnai, iš kurio gyveniman 
išskridom savo lizdų sukti... 
Dabar mes savarankiški, gy
venimui paruošti žmonės, 
kiekvienas turime savo na
mus, bet vaikų namai .kaip 
buvo- taip ir liks pačiu švie
siausiu žemės kampeliu”. Ge- 
r žodžiai, aš juos dažnai; pri
simenu ! O kai prisimenu, taip 
ir nenusėdžiu. Labai norisi 
Jus aplankyti. O atvažiuoti 
galėsiu tik po sesijos. Iki jos 
— tik laiškai!

Kai atvažiuosiu, — pasaky
kite vaikams, — surengsim 
koncertą. Labai norėčiau ir 
pati išeiti į tą mūšų mažutėlę 
sceną, kurioje prieš keletą 
metų man kilo mintis pasi
rinkti nelengvą aktoriaus ke-

Baigiu. Mieloji auklėtoja,

Ar atsibodo gyventi?
Visas pasaulis nori ramybės 

ir taikos, tik mūs šalies tūliem 
pareigūnams ir visiems pelna- 
grobiams gal atsibodo gyven
ti. Jie nesistengia rasti gali
mybių sugyventi su taikos ieš
kančiomis valstybėmis ir tuo- 
mi padaryti pastovią: taiką vi
same pasaulyje, ant visados.

Mokslininkai labai atsar
giai tyrė atominius bandy
mus ir pateikė raportus. Visa 
eilė žymių mokslininkų pri
pažino, kad atominių ginklų 
bandymai ir naudojimai būtų 
pražūtingi netik vienai šaliai, 
bet ir visam pasauliui. Jie nu
rodinėja, kad išsprogdinami 
atomai paleistų į orą, į van
denis, į žemę pavojingus nuo
dus, kurie sužalotų žmonių 
sveikatą, sunaikintų augme
nis ir bendrai pakenktų vis
kam, kas tik randasi ant mū
sų žemės.

Tiesa, mokslininkų tarpe 
atsiranda ir tokių, kurie par
davė pelnagrobiams savo ži
nojimą. Kai kurie bando pa
teisinti pelnagrobių užmojį 
atomus naudoti karui, milijo
nų žmonių žudymiu.

Mūsų šalies valdovai turėtų 
skaitytis su mokslu, su atradi
mais tų tikrųjų, teisingų 
mokslininkų, kurie neveid
mainiauja, neparsiduoda. Tu
rėtų skaitytis su tais, kurie 
dar pirm bandymų įspėjo 
apie pavojingumą naudoti 
atomus karui ir kurie tvirtai, 
neatlaidžiai stengiasi apsau
goti mus nuo tų pavojų ir 
dabar.

Ar Amerikos žmonės nega
lėtų masiniai pareikalauti, 
kad mūsų šalies valdovai 
skaitytus! su gerais sąžiningų 
mokslininkų patarimais iš
vengti to baisaus pavojaus? 
Man rodosi, jog galėtų. Turė
tų pareikalauti, kad atominių 
ginklų bandymai būtų^ sustab- 

i dyti ir patys ginklai sunaikin
ti. Lai atomai būna vartojami 
naudingiems dalykams, o ne 
pražūtingiems.

Kitos šalys pageidauja tai
kos ir priešinasi . atominių 
ginklų bandymams. Ir 'mums 
reikalavimas taikos, reikala
vimas apsaugos nuo pavojų 
nėra prieš Konstituciją, nėra 
jokiu prasižengimu.

Atomas karui yra visų mir
tinas priešas. Nedaro skirtu 
mo kokių politinių ar religi
nių įsitikinimų kas būtų, visi 
turėtų nukentėti, tai kodėl ne
turėtų visi susirūpinti atomi
nius karui įrankius sustabdv- 
ti. Visi turėtų laikytis su tei
singais mokslininkais, kurie 
nurodo pavojų, masiniai rei
kalauti, kad sustabdytų tuos 
baisius atominius ginklus. Vi
siems reikėtų pasisakyti, kad 
mes taip pat, kaip ir visų kitų 
šalių darbo žmonės, trokšta
me taikos ir ramybės.

Bemokslė

Šeimininkėms
COCOANUT SU ORANGE

1 kenukas evaporated milk, 
pusė puoduko confectioners 

cukraus
Vi puoduko balto corn syrup 
V-j šaukštelio druskos 
oranžio žievė ir biskis sunkos 
puodukas tarkuoto qocoanut. 

Jei neturi šviežio cocoanuto, 
gali naudoti kenuotą. I

Nustatyk šaldytuvą ant 
“freezing”. Supilk pieną į tą 
lėkštę, kur ledą šaldai. Atšal
dyk iki kraštai pradės įšalti. 
Išimk, supilk į dubenį (bowl) 
ir išplak gerokai, supilk ki
tus produktus, paskiausia co- 
coanutą. Supilk atgal į šaldy
tuvo lėkštę, įdėk į Šaldytuvą 
ir sušaldyk.

E. V.

raskite valandėlę laiko ir pa
rašykite man. Aš labai lau
kiu Jūsų laiškų. Įdedu savo 
nuotrauką, .čia Jums. Mergai
tėms kitą nusiųsiu.

Iki pasimatymo!
Jūsų JUDITA

2 pud. Laisvė (Liberty) Trcčiad., spalio (Oct.) 30, 1957

Wilkes-Barre, Pa. :
Spalio 8 d. čia mirė (Ii- * 

goninėje) Antanas Bažys. 
Velionis paėjo iš Lietuvos ’• 
iš Šventežerio apylinkės, 
Žebrėnų kaimo, kuris pri
eina prie' Dusios ežero iš 
vakaru. ir 

\

Antanas visą laiką dirbo 
anglių kasyklose, tai tos 
anglių dulkės ir nuvarė jį 
pirm laiko į kapus. Jis tu
rėjo mainų dusulį.

Vėlesniu laiku jau buvo 
iškovojęs ir mokestį už tą 
ligą. Sakoma, būtų galė
jęs neblogai pragyventi, bet 
ta nekviestoji mirtis užbai- - 
gė jo gyvenimo dienas pir- ) 
ma laiko.

Antanas buvo Laisvės.,v 
skaitytojas ir rėmėjas pa
gal išgalę.

Gyveno po num. 92 No. 
Meade St., Wilkes^Barrej. 
Nors gyvas būdamas ma
žai ką bendra turėjo su ti
kyba, bet jo giminės palai
dojo jį su bažnytinėmis ap
eigomis Šv. Trejybės kapi
nėse...

Na, tai ilsėkis, Antanai, 
Dėdės Šamo žemelėje! Ne
teks jau tau pamatyti Du
sios ežero grožį, apie kurį / 
mylėdavai daug papasako- ‘ 
ti.

Tavo buvęs draugas 
A. Gražiškietis

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopa rengia ope

retę lapkričio 23 d., šešta
dienio vakare. Vieta 1150 N. 
4th St. /

Komisija gražiai darbuoja
si ir yra užkvietę iš Richmond 
Hill Dailės mylėtojų grupę, 
kuri suvaidins veikalą (su 
dainomis) “Katriutės ginta
rai”. Tad tikimės sekančia
me parengime turėsime progy \ 
vėl smagių dainų išgirsti. Tad Į 
nė vienas nepasilikite namiei 
tą dieną ir vis būkite sveiki, \ 
ateikite skaitlingai smagai 
laika praleisti

W.

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia žymiai nuvertino 
frankus, bandydama pasto
ti kelią infliacijai.

Printed Pattern

Printed Pattern 9284: Girls’ 
Sizes «. 8, 10, 12, 14. Size io 
Ju™Pcr £?kcs 3% y«rds 39-inch 
fabric; blouse takes i»į yards.

Užsakymą sp 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich- įf 
mend Hill 19, N. Y.
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buvo kita. Mat, ji prašė dabar atsiųsti 
koronę ne tik ant neprietelių, bet ir ant 
neprietelkų galvos.

Šeimininkas pakinkė arklį. Piktai me
tė išbėgusiai į priemenę šeimininkei:

— Nieko nerado.
Iš kamaros, Dovydonio žibinto ap

šviestas, ėjo Petras. Jis buvo persivilkęs 
savuoju šventadieniniu švarkeliu su vel
ke užpakalyje, apsiavęs auliniais girgž
dančiais batais, tik jo rankos, tebebuvo 
surištos užpakalyje. Paskui jį, nė per 
sprindį neatstodami, sekė du policinin
kai. Primenėj Petras stabtelėjo, nusi
šypsojo man:

— Nenusimink , — pasakė tvirtai. — 
Mes dar susitiksim.

— Tylėt! — sugriaudė vyresnysis poli
cininkas, stipriai niūktelėdamas Petrui į 
nugarą.

Visi išėjo.
Ilgai stovėjau priemenėj, priglaudęs 

veidą prie šaltos durų statkos ir klausy
damasis, kaip tolsta ir kurstą ratų dar
dėjimas ant pirmojo gruodo. Dar vie
nas terkštelėjimas, dar čiauškiantis bo
tago kirtis, dar . . Ir štai jau viską pa
dengė gūdi, neperregima naktis.

Grįžau į kamarą, čia viskas išjudinta 
iš savo vietos, sujaukta, išvartyta, lovos, 
čiužinys perskrostas išilgai, šiaudai iš- 
kraiglioti po visas kertes. . .

Nebėra Jono, Nebėra ir Petro. Ir vėl 
kabo kailiniai ant vinies, įkaltos į kama
ros pertvarą, vėl stovi numestos po jais 
susiklaupusios klumpės su numindžiotais, 
užkulniai ir vėl tarytum rodo jos, kad 
žmogaus eita ir sustota. . .

Bet Jono nebėra jau visiškai. Guli jis 
vienas tarp siūruojančių pavalaknės eg
lių. Guli su virve ant kaklo. . . O Petras 
dar yra. Jis važiuoja dabar per pirmąjį 
gruodą. Ir tegu sau jo rankos, surištos 
virve, tegu net trys vyrai saugo jį, bet 
jis tikriausiai šypsosi dabar tamsoj, o 
jo skruostuose vis labiau ryškėja dvi 
apvalios duobutės. Petras gyvas!

Ir glausdamas veidą prie paliktų kai
linių, aitriai kvepiančių Petro prakaitu, 
aš kartojau:

— Susitiksim, Petriuk. Būtinai, būti
nai dar susitiksim!

PIRMOSIOS ATOSTOGOS
Atganęs pirmuosius savo metus, aš 

vėl namie. Vėl mes visi drauge: tėvas, 
motina, Marė, Levukas ir,žaloji prieme
nėj. Vėl kiekvieną rytą motina kuria 
krosnį, atidaro duris dūmams išeiti, už
daro pusdures, o žalutė tuoj vėl kišą 
galvą į vidų. Ir motina šaukia mums, 
kaip šaukdavo kadaise:

— Vaikai, a, vaikai! Užtenka drybsot, 
bėkit žalajai šiaudų pratrinkit!

Ir vėl mes skubam mieguisti į sniegu 
užneštą priemenę, trinam karvei šiaudus, 
o paskui jau patys sėdam pusryčių..

Pažiūrėtum iš šalies, tai lyg ir nebu
vau aš niekur iškeliavęs, neparvežiau nei 
algos, nei paviržio, it iš viso — nieko to
kio nebuvo, neatsitiko, o gyvenimas eina 
kaip ėjęs dūminėje geraširdžio Tekonio 
trobelėje.

Tiktai šita pati trobelė atrodo lyg ki
ta — tokia ji sumenkusi, sulinkusi, jos 
šonai taip susiklaipę, jog ir pažiūrėti 
graudu. Ir kai mes su šeimininku įvažia
vome į kiemą, tai aš labai ilgai negalė
jau suprasti, kaip gi mes sutilpom šitoj 
trobelėj visi ir dar žaloji jos primenėje: 
mažybė, siaurybė, ankštybė nei regėta, • 
nei girdėta!

Ir Levukas tarytum kitas, kažkoks 
kreivablauzdis ir pailgėjusiu kaklų. Pa
sišiaušė, pasipūtė jis prieš mane nuo pat 
pirmos mano parvažiavimo dienos, vis 
vaikšto šonu, pasieniais, lyg baidydama- 
sis prisiliesti, šnairuoja, susvetimėju
siom akim ir pukši:

— Tu čia nelabai, nelabai.. . Pamany- 
ykit, piemuo! Kai aš panorėsiu, tai ne tik 
piemeniu, o pačiu skerdžium pasidary
siu.

Pastovi tylėdamas, o paskui vėl:
— Užganė porą maišelių bulvių, tai 

čia labai jau kas! Mūsų tėtė uždirbo ke
turis, ir ne maišelius, o maišus, o kitais 
metais jis uždirbs šešis maišus, o tu vėl 
tiktai du. . . Nesigirk!

Sesuo Marė tylėjo, bet buvo matyt: 
pritaria ji Levukui.

Ir tėvas buvo kitoks. Kai tik parvežė 
mane, jis suguldė mano užganytus bul

vių maišus šalia savųjų ir paklausė mo
tinos:

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaskiaučius, M. D.

> (Tąsa)
— Kaipgi! — vėl sujudo Dovydonis.— 

Tau tiktai kūlė galvoj! 0 kad samdi
nius prieš mus pakels šitas latras, tai 
man vienam čiaudėt? Pačiaudėsi ir 
tamstytė! Kaip šventas pačiaudėsi!

— Užtenka plepalų! — nukirto vienas 
policininkų, matyt, vyresnysis. — Stalo 
nesiremti Kur likusieji atsišaukimai?

— Pasiieškokit, jeigu jums reikia, — 
ramiai pasakė Petras.

— Tylėt — subaubė policininkas, iš
versdamas akis. — Viskas bus surasta! 
O ko čia varlius painiojasi? — atsisuko 
jis į mane.

— Čia piemuo. . . mano piemuo, — 
oralemeno šeimininkas.

— Laukan! Palaukit! Pirma iškrėst 
gerai, tada išmest! žinau aš šituos pie
menis!

Antrasis policininkas plėšterėjo mano 
marškinius į viršų, stvėrėsi kelnių. Pet
ras staiga pakilo.

— O jūs orderį turit? — paklausė ty
liai, bet tokiu balsu, kad aplinkui visi 
nuščiuvo.

— Kokio dar tau velnių orderio? — 
pirmasis atitoko Dovydonis.

— Kratą daryt. Ir areštui. Yra toks 
orderis?

Policininkai susižvalgė tarpusavyj, 
paskui, tarytum susitarę, atsisuko abu į 
Dovydonį. šis skėstelėjo rankomis. Pet
ras šypsojosi. Šita jo šypsena visiškai 
įsiutino Dovydonį.
_ .— Kratykit! — subliuvo jis perkreiptu 
iš pykčio veidu. — Aš ... aš atsakysiu!

— Atsakysi, — kietai pažadėjo Pet
ras.

Sugriebęs mane už pakarpos, Dovydo
nis stumtelėjo į duris:

— Laukan! Visi laukan! Aš jums įdė
siu orderį!

Troboj raudojo Ona, nusisukusi į ka- 
čergas. Šeimininkė sagstėsi ant krūti
nės niekaip nesutenkančius marškinius, 
žiebė kabančią palubėj lempą.

— Liaukis tu nestūgavus! Rado ko 
verkti! Matyt, ir pati ne geresnė.

(— Užsičiaupk tu, karve neraliuota! — 
.staiga įsiuto Ona. — Kiaulės jūs visi, 
'gyvuliai ant keturių kojų, šunes padū
kę. . . — kukčiojo ji. — Prieš pačią žie- 

jmą, į šalčius šitokį žmogų tampyt?!
Ką jis bloga padarė? Kad perkūnėlis 
jus visus nutrenktų! '

Žvaira, negraži, dabar ji dar labiau 
sunegražėjusi. Sustyrę plaukai išsivartę 
po visą galvą, karojo nutįsę ant smil
kinių, lyg šlapi virvagaliai, o trindama 
kumščiais akis, išmurzino visą veidą iki 
deglumo. Tik akys degė niekad dar mano 
nematyta rūstybe. Net šeimininkė pasi
traukė nuo jos atbula, žegnodamasi ir 
šnabždėdama maldas.

Viduasly klūpojo senoji Rozalija, nu
kreipusi akis į paveikslą, kuriame, ap
suptas gyvulių ir paukščių, stovėjo kaž
koks šventasis, apsivilkęs ilgą rudą ser- 
^mėgą ir beveik visai nuplikusiu pakau
šiu.

— Šventas Antanai, nelaimingųjų glo
bėjau, — meldėsi Rozalija, — užtark 
mus prieš švenčiausiąjį viešpaties vei
dą, atsiųsk koronę ant mūsų nepritelių 
galvų!

— Pasimelsk, pasimelsk tu, judoška!
— garsiau sukukČiojo Ona. — Ir Petrą 
pabučiuok, kaip Judošius bučiavo Jėzų 
alyvų daržely. Iskarijotai jps, prakeik
ti!

— Ištvirkimas, ir daugiau nieko! — 
pašoko Rozalija ant kojų. — Įduosiu, va, 
policijai, tai bus iskarijotai!

— Ogi ir jduok! Geriau cypėn, nekaip 
į jūsų, snukius čia žiūrėti. Judošiai, 
grašininkai susmirdę! Kai šliukštersiu 
Tada verdančiu sagonu į akis, tuoj baltos 
□Jenos nematysit!

Nustebęs žiūrėjau į Oną. Rodos, ir ne
sutarė ji su Petru, ir pasišaipydavo iš 
jo, ir net pasikoliodavo kartais prie dar
bo, o žiūrėk. . .

— Šitam Dovydoniui visas akis išdra- 
kysiu, vitrijoliu išplikinsiu! Prieš brolį... 
prieš tikrą brolį ranką šitaip pakelti. O, 
gyvuliai raguoti, velniai uodeguoti, kad 
šėtonas jumi neštų ir ant kuolo užmestų, 
kad paspringtumėt jūs patys savo žar
nom, kad jums blužnis per šoną išeitų!

Rėkė ir šaukė ji dar labai ilgai. Aš jau 
buvau tikras, kad Rozalija įduos ją poli
cijai, ir jai suriš rankas, kaip surišo Pet
rai, bet Rozalija vėl parklupo ir pakėlė 
akis į tą patį paveikslą. Tik malda jos

pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad. , spalio (Oct.) 30, 1957
(Bus daugiau)

INFLUENZA
Dabartiniais laikais plin

ta ir siautėja influenza. Ji 
pavadinta azine arba azia- 
tiška4 dėl savo tūlų ypatu
mų.

Bendrai, kas yra influen
za? Paprastas vidutinis pi
lietis neretai pasako, kad 
tai tik šaltis, blogas šaltis, 
slanktas, kataras bei sloga. 
Ir tame yra nemažai teisy
bės. Nes bet koks papras
tas šaltis arba slanktas yra 
influenzos giminė. Influen
za irgi kaip ir slanktas, tik 
kiek piktesnis ir labiau 
limpamas, apkrečiamas nuo 
vienas kito.

Visi slanktai, slogos ir in
fluenzos — vis tai ligos, ku
rias padaro tam tikri smul
kiausieji parazitukai, viru
sai. Virusai tai mažyteiai- 
tės bakterijukės, tūkstan
čius kartų mažesnės už ma
žąsias bakterijas, kokus.1 
Virusai tokie mažyčiai, kad 
jų į su paprastais mikrosko
pais jokiu būdu neįžiūrėsi. 
Virusus, jeigu kaip, galėtų 
įžiūrėti tik patys stiprieji 
elektroniški mikrosko p a i. 
Tai yra didžiulės, sunkios 
mašinos, truputį cilindrinės 
išvaizdos.

Po tokiais mikroskopais 
virusiniai parazitai atrodo 
kaip ir plonyčiai siūleliai, 
kur suvarstyta nedidukai 
karoliukai bei žirneliukai. 
Tie karoliukai ir yra ligos 
nešėjai. Galima padaryt 
tokį palyginimą. Paprasta 
bakterija, apskritasis kokas 
bus didumo kaip nemažas 
obuolys, o virusas greta jo 
bus kaip aguonos grūdeliu- 
kas.

Netik influenza ir slogos 
bei slanktai, bet yra ir ki
tokių limpamųjų ligų, ku
rias platina vis savo rūšies 
virusai. Tymai arba edra, 
skarlatina, kokliušas, vėja- 
rauplės, vokiški tymai 
(German fheasles), tūli ner
vų uždegimai (shingles, 
herpes zoster), dar ir tūlos 
odos ligos — vis tai virusų 
padariniai.

Tų virusų, kaip ir papras
tesnių, didžiųjų bakterijų, 
yra daugybė skirtingų rū
šių ir sulyg tuo susidaro 
skirtingos influenzos, 
slanktai ir kitokios virusi
nės apkrečiamos ligos.

Virusai sunkiai duodasi 
sugaunami ir tyrinėjami, ir 
sunkiau su jais kovoti, juos 
apgalėti arba jų piktumą 
sumažinti.

ieškoti pažįstamų bei giminią, 
štai prašo paieškoti Petro 
Plučas. Ir sakoma, kai 1944 
metais 1 vokiečiai apsupo Vil
niaus universitetą ir visus stu
dentus išvarė, nuo tos dienos 
nieko nežino apie Petrą Plu
čas. Jisai gimęs 1921 metais. 
Giminės prašo, jeigu yia gy
vas ir pateko į Ameriką, jis 
ar kas jį žino, atsiliepti, ži
nanti prašoimi pranešti Pilie
čiui “Laisvės” antrašu.

Kitame laiške rašoma apie 
kanadiečių delegaciją su Le- 
sevičium priešakyje kuomet 
jie viešėjo Druskininkuose, 
kaip Lietuvos piliečiai juos 
gražiai pasitiko ir juos priė
mė. Gėrisi jų mandagumu Ir

širdingais Lietuvos1 žmonČinM 
linkėjimais ir jų gražiu apsi
rengimu, . /•;

Ir sakoma, butą labai rąa- 
lonu, kad ateitą tas laikąs, 
kad h* iŠ Amerikos panaši - 
legacija galėtų aplankyti Lt<*-< 
tu vos žmones.

Piliai*

PRANEŠIMAS i .
' t I *

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks pir
madienio vakare, lapkr. 4 d., L ■%. 
Namo kambariuose. Nartai prašo
mi dalyvauti, nes yra svarbi* rū
kalų, kuriuos turėsime apsvarstyti, 
kaip tai Laisvės vajų, ir aipe ęų- - 
ruošima draugiško vakaro, 
išgirsite raportų iš 7;tb« 
konferencijos. G. Shimaitis/ 7 Fii 
Rašt. ‘ ! (210-213)

..... .... ........•

•V

Laimėjimo ir Džiaugsmo
VAKARIENE

Rengia LDS Trečioji Apskritis 
LDS New Jersey Kuopų Naudai

New Jersey naujienos

Įvyks 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 subvėrsy- 
vių sąrašo. Kviečiami LDS nariai ir pritarėjai 
skaitlingai dalyvauti.

Kviečia LDS Apskrities Komitetas
Šį šeštadienį, lapkričio 2-rą, 

7-tą valandą vakare, rusą 
svetainėje, 408 Court St., Eli
zabeth, N. J., įvyksta LDS 
Trečios Apskrities rengiama 
vakarienė LDS kuopų naudai. 
Kuopų nariai ir mūsų LDS 
pritarėjai kviečiami dalyvaut 
skaitlingai. Turime prisiminti, 
tad .šis parengimas — mūsų 
pergalės šventė, šiame paren
gime peržvelgsime ir pasi
džiaugsime ’ tup^./-laimėjimu, 
kad mūsų organizacija laimė
jo kovą, atmušė skundikų me
lus ir ji nuimtą .nuo subversy- 
\ių sąrašo. Bus ir Centro Val
dybos narys, kuris suteiks 
platesnį tuo reikalu praneši
mą.

Per kelis metus mes buvo
me neramūs, su prislėgta šir
dimi, kad mūsų, organizacija, 
nors nėra tokia, kokie jai pri
metimai buvo uždėti, nuken
čia nuo to įtardinėjimo. Šia
me parengime su šypsena ir 
džiaugsmu pasidalinsime min
timis pradėdami platesnį vei
kimo darbą. Jaunoji karta ir
gi kviečiama imti dalyvumą.

lr 1 • "
Iš priežasties musų dien- 

laščio “Laisvės” koncerto, ku
ris nukeltas iš l()-tos dienos 
lapkričio į 17-tą lapkričio ir 
nenorėdami pakenkti vieni ki
tiems, ir kuomet LDS Trečios 
Apskrities kuopos gavo laiš
kučius kviečiant į .Apskrities 
metinę konferenciją 17-tą 
lapkričio, tai prašome visų įsi- 
tėmyti kad Apskrities metinė 
konferencija neįvyks 17-ą 
dieną lapkričio, bet įvyks sa
vaitė laiko anksčiau, tai yra 
10-tą dieną lapkričio* toje pa
čioje vietoje rušų Svetainėje, 
408 Court St., Elizabeth port, 
N. J. ' ’ • v

Šią savaitę ir kitą įvyksta 
kuopų susirinkimai ir kuopų 
komiteto nariai prašomi įsite- 
myti šį kinferehcijos pakeiti
mą. €-

•
Laikas bėga greitu spartu

mu. Vasara prąbėgo, jau

MEDUS
Šviežas šių metų Natūralus Medus. 

Dobilų arba maišytų žolynų. Medus 
yra daug sveikiau valgyti ntegu 
baltas cukrus.

Medus ir citrino sultys, arba Sage 
Tea ir medus, pagelbsti nuo šalčio.

Tuojau parsitraukite: tikro nešil
dyto Natūraiau's medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

5 svąrai, puse galiono, $2.50.
10* svarų (galionas) $4.70.

Už persiuntimą užsimOlui pirkėjas.
J. W. THOMSON

RFD 1, Rt. 32, N. Franklin, Conn.

ruduo ir tuojau metai baigia
si. Mūsų kolonijų veikėjai žie
mos sezono veikimui jokių 
konkrečių planų nedaro. Va
saros karščiai, žiemos šalčiai 
yra viso to kaltininkai. Teisy
be, sezoną pradedame ne vi
sai blogai. Perstatymas opere
tės “Teismo komedija’’ Ne- 
warke ir dabar, lapkričio 
2-rą įvykstanti LDS kuopų 
vakarienė tai nėra taip bloga 
pradžia. Yra padaryti planai 
užbaigimui dienraščio vajaus 
turėti parengimą. Harrisone. 
N. J.

Bet čia reikia visų1 bendro 
darbo, bendro pasitarimo ir 
kartais jo yra trūkumas. Trū
kumas yra tame, kad nevi- 
suomet kolonijų veikėjai tei
giamai atsiliepė, ir tas netu
rėtų įvykti, kuomet mūsų spė
tos nėra didelės ir senatvės 
slogutis jaučiamas pas visus.

• t1,frrw
Gyvenimas nestovi vietoje. 

Jisai eina sava vaga. Mūsų 
gerų buvusių lankytojų pa
rengimų, kurie pirmiau visa
da dalyvaudavo, geros dalies 
nėra. Vieni persikėlė gyvent! 
tolokai nuo didmiesčių, kiti 
išvyko nuolatiniam apsigyve
nimui į Floridą. Kiti sveikatos 
sumetimais nori poilsio, treti 
gyvendami iš senatvės pensi
jos neturi gana ištekliaus.

Bet čia susidaro rūpestinga 
padėtis likusiom, kurie nėra 
tuo paliesti, kad reikalas 
svarbus kiekvienam kalbinti 
savus pažįstamus ir draugus, 
kad jie parengimuose daly
vautų, neapleistų pirmeiviš
ko judėjimo šioje valstijoje.

Kiekviename laiške, gauta
me iš Lietuvos, prašoma pa-

Rochester, N. Y.
. .......................................... .. •>

PAŽMONYS
Lapkr. 2 Nov.

Gedemino salėje
575 Joseph Ave. v

Pradžia 6:30 vai. vakare
^Turėsime skanių valgių, šiltų ir 
šaltų gėrimų. Pasikalbėsime Lais
vės vajaus reikalais. Tad kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, nes pelnas eis spaudai.

Rengia Moterų Ir Vyrų 
LLD Kuopos
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Sekmadienį "F Sunday ‘‘j |

Lapkr. 1/ Nov. 1

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

Programoje Dalyvaus
AIDO CHORAS, vadovaujant Mildred Stensler, yra 
specialiai pasiruošęs šiam koncertui.
SUZANNA KAZOKYTE, 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 GRUPE, labai lietuviams mė
giamas numeris, bus programoje ir šiame koheerte.

JULIUS KRASNICKAS, tenoras, iš Cleveiando, 
Ohio, gražiai atsižjanėjęs savo profesijoje, ypač su 
rusų grupe gastroliuodamas Europoje, bus progra
moje.
WORCESTERIO AIDO CHORAS, vadovaujamas 
JONO DIRVELIO, kuris anksčiau Laisvės koncer
tuose yra sukėlęs daug ovacijų, bus ir šiUom kattii.

Laisvės Koncertas
Visi apšvietą branginantieji turi rūpintis, kad 

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

ĮVYKSTA DIDŽIOJI MŪSŲ IŠKILME

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 suąiinetų, / 
Taigi iš anksto rūpinkitės išgirsti ir pamatyti- šį . 
taip įspūdingą koncertą. < '

Įžanga
$1.50

PRADŽIA
3:30 P. M.
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BUSINESS OPPORTUNITIES

PETRAS ALSTRA

Skaitlingos buvo Bunko
sidabrinės vestuvės

Pereito sekmadienio popie
tį gražiai praleidome Liberty 
Auditorijoje. Prisirinko piln? 
Auditorija svečių.

Tai buvo iškilmingos ir 
skaitlingais svečiais turtingos 
sidabrinės, vestuvės. Dalyva
vo daug jų giminių, draugu, 
pažįstamų. Geras būrys buvo 
ii iš Ripley drabužių siuvimo 
firmos, kurioje Valys Burkus 
dirba. Todėl tarp skaitlingo 
būrio lietuvių maišėsi ir kita
taučių.

Banketo rengėjai, reikia 
pasakyti, sumaniai pasiruošė. 
Jie patys sunkiai dirbo, taip
gi suorganizavo gerą talką ki
tų vyrų ir moterų. Todėl vis
kas geriausiai buvo paruošta. 
Valgiai skanūs, o gėrimų bu
vo nukrauti stalai. Visi susi
rinkę vaišinosi ir linksminosi.

Ilgas vedybinis stalas buvo 
paruoštas. Jį apsėdo, šalę jau
navedžių, jų giminės ir arti
mieji draugai, organizacijų 
atstovai.

Vedybines iškilmes atidarė 
Aido Choras. Mildred Stons- 
ler vadovybėje. Publikai pra
tariant buvo sudainuota “Il
giausiu metų” ir tostas išgor-

Kanados, 
administra- 

Kilikevičius. 
yra gyvenę 

jie veikė

Po vaišini mosi rengėjų pir
mininkė K. Petrikienė, trum
pai pakalbėjusi apie Bunkų 
vedybinę sukaktį, pąvedė 
programai pirmininkauti An
tanui Linkui, kuris sugabiaj tą 
sunkų darbą atliko. Jis per
statinėjo kalbėtojus vis paaiš
kindamas lietuvių ir anglų 
kalba, kad visi tai galėtų su
prasti. Buvo iškviesta po kelis 
žodžius pasakyti visa eilė gi
minių, draugų ir organizacijų

atstovų, tų organizacijų, ku- 
liose abu Bankai darbuojasi. 
Protarpiais Aido Choras dai
navo tam momentui pritaiky
tas daineles.

įspūdingą kalbą pasakė at
vykęs iš Toronto, 
“Liaudies Balso” 
torius Kostas 
Kadangi Bu n k ai
Kanadoje ir ten 
įvairiose organizacijose, taip
gi ten apsivedė prieš 25 me
tus, tai jų geras draugas Kili- 
kevičius kaip ir ir padengė tą 
sritį, paaiškindamas jų nuo
širdų darbą tarp Kanados lie
tuvių.

Jurgio Kazakevičiaus or
kestras protarpiais publiką 
linksmino. Nemažai buvo to
kių, kurie sukaitę 1 šoko pol
kas ir kitus šokius. Bet tuojau 
pasigedome Jurgio Kazakevi
čiaus ir jo sesutės Florence. 
Jie šį sekmadienį mūs ne
linksmino. Jie liūdėjo prie 
savo mirusios motinos. Tai v 
prisiminus ir mums pasidarė 
liūdna. Nes daugumas daly
viu gerai pažino . Jurgį Kaza
kevičių ir jo motiną, Kuri 
sveika būdama nepraleisdavo 
nedalyvavusi įvairiuose pa
rengimuose.

Rep.

Mines tarybų valstybės 
40-tą sukaktį

Kings apskrities Komunis
tų partija rengia Rusijos di
džiosios revoliucijos 40 metų 
sukakties mnėjimą ketvirta
dienį, lapkričio 7 d., Brighton 
Center, 3200 Coney Island 
Ave. Prašo visus tą dieną pa
sižymėti.

• ' • ? . ; v.._

Anastasia susilaukė jam 
n u matyto galo; policija 
dar vis veda tyrinėjimą

Policija dar vis tyrinėja, karalius — su daugybe 
kas atsitiko su Albertu Anas
tasia, gal žymiausiu New 
York o gengsterių, Tony Anas
tasijos broliu. Tony, kuris gy
vena sau ramiai policijos ne
liečiamas, yra visų pripažin
tas i kaip vyriausias New Yor- 
ko padugnių-gengsterių pa
saulio karalius, o Albertas 
buvo kaip ir jo generalinio1 Jeigu policija tikrai ____ _t
štabo viršininkas, jp.k '“ratime-j šu?(šaknimis išdautf • £ėngste- 
nų junginių” vadas. . ;

Jis buvo oficialiai žinomas, 
kaip “Murder, Inc.” galva — 
kitaip sakant/ jis tvarkė žu
dymus, kuriuos gengsteriai 
pravedė prieš jiems kelyje 
stovinčius asmenis, o kartais 
saviškius, kai prasideda jų 
tarpe peštynės.

Praeitą savaitę Albertas ; 
Anastasia sėdėjo kirpyklos 
kėdėje Park-Sheraton viešbu-! 
Lyje, luksusiniame viešbutyje, I 
pridėkime, tame pačiame, kur 
dažnai apsistoja Britanijos 
eks-karalius, taip vadinamas 
Windsoro kunigaikštis? Mat, 
Anastasia į kitokias vietas 
vargiai dabar užeidavo — jis 
gyveno priemiestyje ištaigin
game mūre už aukštos geleži
nės tvoros, jis važinėjo tik 
kedilakais, valgė tik geriau
siuose naktiniuose

Taigi jis sėdėjo 
kirpyklos kėdėje, 
ję du apsimaskavę vyrai pa
leido į jį salves pistoletų kul
kų. Pirmadieni Anastasia ta
po palaidotas su ceremonijo
mis kaip tai visuomet daror 
ma pas turtingus gengsterių

gė
lių, su bronziniu karstu, daly
vaujant žymiausiems gengs- 
teriams iš vienos pusės ir po
licijos agentams iš kitos — 
kad vienį kitus stebėtų.

Policija tyrinėja. Ji suomė 
Anastasijos privatinį sargą; 
tūlą Anttyoąy^ Coppola. Bet 
faktina’i nėM ir ką tyrinėti, 

norėtu

r i žiną, tas ne taip jau sunku. 
Viši vyriausieji gengsteriai ži
nomi, jie yra ‘įžymybes’. Apie 
juos spauda nuolat rašo, plet- 
k i n i n k a i - k o 1 u mil i st a i aprašo 
visus jų žingsnius —• kur jie 
puotauja, kur atostogauja ir

U

klubuose...
viešbučio

kuomet ie-

LAIMĖJIMU PASIDŽIAUGSIMI
Amerikos Lietuvių Darbininkių Literatūros Draugija laimėjo bylą. < Tąja

proga rengiame puikią pramoga, pasidžiaugimui tuo laimėjiitįu
$3

B
$

1 /

Policija dabar neva tyrinė- 
ia, bet faktinai tai jau pervė- 

i lu. Gerai žinoma, kad ki'ta 
Į gengsterių klika su Anastasia 
I suvedė -kokias tai nešvarias 
sąskaitas. Policija būtų pada
riusi geriau, jeigu būtų ener
gingiau tyrinėjusi, kuomet 
Anastasia ir jo sėbrai žudė 
nekaltus žmones. Pavyzdžiui, 
kuomet Anastasijos 
nukankino - užmušė 
kų-krovikų pažangų 
Pete Panto.

Panto buvo, gerai 
kaip pažangus ... uostininkas, 
ALP narys. Jis 1939-ais me
tais sušaukė eilinių Brookly- 
no Red Hook uosto dalies dar
bininkų susirinkimą ir ragino 
atsikratyti gengsterių hege
monijos TLA unijoje. Atėjo i 
mitingą apie U 1,250 uostinin
kų. Matydami; kad tiek daug 
krovikų eina sū Panto ir nebi- 
j o gengsterių, ’gengste^iąi nu
tarė šio drąsaus vyro atsikra
tyti.' Ne kuris laikas vėliau jis. 
LuVb rastas $rie LyndhursĮtJ 
N. J. užmuštas/' ir 
kalkių duobėje. ‘ .

Visi tada/ žilio j o, 
Anastasijos sėbrų 
Bet policija Vis 
dų” paimti jį už pakarpos.

žudikai 
uostinin-
veikėją

žinomas

. užkastas:

kad tai 
darbas, 

nerado bū-

MIRĖ
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Dr. A. Petriką
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Jonas’ • Spalio 16 ;d, mirė 
Dikčius, gyvenęs Maspethe, 
sulaukęs 64 metų amžiaus. 
Spalio 19 d. palaidotas Šv. 
Jono kapinėse.
• ž Liūdesyje paliko jo žmona, 
sūnus ir Lietuvoje du broliai. 
Gimęs Kulniškių kaime, Gel
vonų valsčiuje, Ukmergės 
skrityje.

J. Dikčius sunkiai sirgo 
pastaruosius 20 metų.

ap-

per

Kristina S t an i si o va'i t iene Dr. J. Stanislovaitis

Ši svarbi sueiga įvyks šeštadienio vakarą

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinką. /

Lapkričio November
J

Prasidės 7-tą vai. vakaro. Prašome nesivėlinti, nes norime laiku pradėti.

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

Ištisa Vakaro Programa:
AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS MILDRED STENSLER

Dr. Jonas Stanislovaitis, ALDLD pirmininkė Kristina Stanisloviaitiene, abu 
iš Waterbury, Conn.; Dr. Antanas Petriką, vietinis; advokatas Isidor -

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

BUS GERŲ UŽKANDŽIŲ IR KITŲ VAIŠIŲ IR ĮĖJIMAS NEMOKAMAI!
Kviečiame visuomenę atsilankyti, išgirsti gražią programą ir pasiklausyti 

svarbių ir linksmų naujienų.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija

T *

Mirė spalio 6 d., Buenos Aires, Argentinoj. Iš
reiškiame užuojautą jo žmonai Marijonai, sūnui 
Algimantui, dukrai Alenai Feiferienei ir 
šeimai; sesutėms Anastazijai Paukštienei 

Barborai Kovalčiuk.

jos
ir

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

Veronika Milinkevičiene
Konstantinas Anskis

Uršulė Bieliauskienė
Pearl Co'llins-Bieliauskaitė

C. Milinkevičius
Julė Anskienė

Petras Bieliauskas

BEAUTY salon
Doing excellent, business, good loca
tion, Franklin Square, L. I. Selling 
due to ill health. Terrific for a 
couple.couple. Split level shop, equipped 
with 5 most modern dryers, 3-beauty 
station, 1 wet. booth. 2 year lease, 
3 year option at $135 per month I1/* 

to go. Air conditioning & central 
heated by landlord. Priced right for 
immediate sale. Call LO. 1-6798 
after 7 P. M (207-213)

Lapkričio 21 bus nutaria apie 
Lincolno aikštes namą ardvmą

delicatessen-grocery

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

<207-212)

apie tą 
miesto
Moses

numato 
pro- 
bus 
mo
kėt

Lapkri č i o 2 1 miesto 
tarybos pareigūnai turės nu
statyti, kas bus daroma su 
Lincolno 'skveru. Dabar kaip 
tik verda aštri kova 
reikalą. Kaip žinia, 
parkų komisijonierius
turi'išdirbęs grandiozišką pla
ną pastatyti ten meno kultū
ros centrą — didžiulius mo
derniškus pastatus, kuriuose 
rastųsi opera, filharmonijos 
salė, meno galerijos ir t. t.

Tas planas taipgi
gyvenamų butų didelio 
jekto statybą. Tie butai 
gan brangūs, bet ultra 
dęmiški, patogūs ir t.t.
Moses pamiršo arba nepaiso 
vieno dalyko: kad Lincolno 
skvero apylinkė dabar apgy
venta 'tūkstančių neturtingų 
žmonių, kurie gyvena pusiau 
lūšnynuose. Jie mielai išsi
kraustytų iš tos vietos, jeigu 
miestas galėtų juos aprūpin
ti geresniais nebrangiais bu
tais. Kaip dabar yra, beveik 
joks Lincoln skvero gyvento
jas negalės įgyventi naujuose 
pręjekfuose, kurie Pus .stato
mi aplink meno kultūros 
centrą, nes butai bus bent 
dvigubai arba trigubai bran
gesni. O jeigu ir išgalėtų,, jie 
neturėtų kur gyventi per tą 
laiką, iki pastatys naujus pa
status. Mat, 'Moses nenumato 
laipsniškai statyti naujus, 
perkelti gyventojus Į naujuo
sius ir tada griauti senus. Mo
ses nori urmu visą 
griauti — ir tegul 
žmonės, tegul jie 
p ori.

Rockefelleris

Guggenlieimo fondacija, mi
lijonierius - statybininkas Ze- 
chendor, kuris nori kontrak
to...

Bet ne tik jie vieni už pro
jektą. Kai kurios dailininkų, 
muzikų ir bendrai kultūros 
žmonių grupės, neapsigalvo
jusios visapusiškai, irgi svei
kina Moseso projektą. Iš tam 
tikro taško tas suprantama. 
Miestas labai mažai išleidžia 
menui - kultūrai, ir štai bent 
vienas žingsnis ta gera link
me. Bet tie m.eno-kultūros 
žmonės turėtų pagalvoti, kad, 
kaip tai neseniai išsireiškė 
“Dailjr Worker”, ant kitų 
kančių ir nelaimės pamato 
negalima statyti kultūros rū
mų.

Prieš Moseso planą taipgi 
pasisakė liberalinis “Post”. 
Miesto taiybos narys Isaacs 
pasmerkė Moseso planą. Jis 
sakė, kad visas miestas entu
ziastiškai tokiam planui pri
tartų, jeigu tiktai iš anksto 
būtų rastos vietos nugriautų 
namų gyventojų apgyvendini
mui.

Tuo- tarpu, kai miesto tary
boje eina apklausinėjimai, 
patys Lincoln Skvero gyven
tojai nedviprasmiškai reiškia 
savo nuomones: jie pikietuo- 
ja miesto tarybą nešini iška
bas su užrašais — “Pirmoje 
vietoje pastogė, paskui kultū
rai”

MASPETH
NEW 1 FAMILY HOME (20 pėdų), 
grynų plytų, 1 karui garadžius, 
6V2 rūmo, l’/a 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. Located 
in Manhasset, L. I. Cannot con
tinue due to operation. Must sa
crifice for immediate sales All 
customers turned over with Iho 
business. A chance of a life-time. 
Call MA. 7-0444 or BA. 4-8327. į 

(205-211)

GAS STATION

Išsiduoda ant lyso. Proga mecha
nikui. 74-24 101st Avė., Ozono Park 
(tik pervažiavus Brooklyn line). Li
ga verčia parduoti. Kaina prieina
ma šaukite: MI. 1-1851 arba VI. 
5- 9549. (205-211)

DEKORAVIMO KRAUTUVE 
įsteigta 30 metų. Forsyth St. Ketu
rios reguliarės sirigers, (1) Blind- 
shotch, (1) overlock, (4) dideli sta
lai, Ofiso įrengimai Daro gerą 
biznį. Puikiausios jeigos. Daro 
$1,000. Renda $100 j mėnesį. Ly- 
sas iki 1960. CA. 6-3624.

(205-211)

Brooklyn. 181 h Avė. gyva apy- 
linko. 2 šeimų namas, įskaitant 
krautuvę, 1 apt., tuojau užimama. 
Vamzdžiai. misinginiai, aliejus, vis
kas A-l Ideališka vieta Delikatus-jį 
sen bizniui. Kaina prieinama. Ben< 
sonhurst. Skambinkite Broker’iui’
BE. 2-6371. (209-218P

HELP WANTED MALE

seną - nu- 
sau žinosi 
eina, kur

UŽ...

Miesto taryboje dabar 
vyksta apklausinėjimai. Įvai
rių organizacijų atstovai ir 
pavieniai suinteresuoti asme
nys ateina, kad pareikšti sa
vo nuomones. Taip, antai, mu 
li.onierius Rockefelleris atėjo 
ir sakė, kad jis tokiam mono
kultūros centrui daug padė
tų. Kas atsitiktų; su gyvento
jais, jam, žinoma, nerūpi. Už 
pasisakė ir katalikiško Forda- 
1DO universiteto'' prezidentas 
kunigas McKinley (tam uni
versitetui ten žadami rūmai),

SIŲSKITE GIMINĖMS ĮR DRAUGAMS 
DOVANŲ PAKETUS KALĖDOMS :? <

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave.į Brooklyn 16, N. Y.

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų i Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu ir garantuotu pristatymu, yra
PAKIBTAI Į RUSIJĄ, INC.

Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siunti
nys yra išsiunčiamas* į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi j 8-10 dienų.

- ■ 4'Jūs galite pasiųsti naujus drabužius, maisto produktus, visokių 
rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordiornjs ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų 
. ikifirma atdara kasdien, Iškaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. 

6:00 P. M. Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.
MES: PRIIMAM PAKIETUS MANHATTANE 

78 SECOND AVE., NEW YORK 8, N. Y.

> ORCHARD 4-1540

i“

LIETUVIŲ TARPE

PIANO DIRBTUVEI REIKIA

Cabinet Maker 
Fly Finisher—Rubbers 

Jaansen Piano Co.
237 E. 23rd St., N. Y. C

ŠAUKITE MU. 4-4827
(205-211)

i

kviečiant i 
metinę 
turėjo 

sekmadienį, 17-tą lap-
rusų svetainėje, 108 

St., Ėlizabethport, N. J. 
kuomet dienraščio 

koncertas nukeltas

Svarbu LDS Trečios 
Apskrities delegatams

LDS kuopų susirinkimai 
įvyksta kitą savaitę. Kuopų 
sekretoriai yra aplaikę iš Ap- 
skities laiškus
Trečios Apskrities 
konferenciją, k u r j 
įvykti 
kričio, 
Court

Bet,
“Laisvės 
nuo 10-tos dienos lapkričio iki 
?7-tos lapkričio, tai Apskri
ties komitetas atkėlė konfe
renciją iš 17-tos lapkričio į 
10-tą dieną lapkričio. Vieta 
ta pati: rusų svetainėje, 408 
Court St., Ėlizabethport, N. J.

Ir kuomet laiko nėra
kartoti laiškais kuopoms apie 
dienos pakeitimą, tai prašo
me kuopų komitetą Ir išrink
tus delegatus įsitėmyti, kad 
Apskrities metinė konferenci
ja įvyks 10-tą dieną lapkričio, 
vietoje 17-tos.

Apskr. pirm. A. Matulis

pu

$100,000 LIGONINEI
Lillia Babbitt Hyde Foun

dation paskyrė $100,000 Bel
levue Medikaliam Centrui dėl 
600 naujų ligoniams lovų.

PARDAVIMAI
Parsid uodą skalbiamoji 

mašina — washing machine. 
Pilnai gerose sąlygose, kaip 
nauja. Kaina labai žema, nes 
noriu greit parduoti, šaukite: 
TW. 7-9211.

(211—215)

REAL ESTATE
1 šeimos namas pardavimui. Clas- 

son Pt., Bronx. 6 Vi kambarių, 2 
vonios, garadžius 1 auto. $780 jei- 
gos per metus. Privatus savininkas, 
parduoda su nuostoliu. $15,500. C- 
Maltempo, 541 Beach Ave., Bronx, 
N. Y. Tivoli 2-8427. (210-216)

Mūrinis namas, split level. Kai- J 
na $37,000. Nužeminta iki $27,50. 
7 kambariai, 2 auto garadžius. Iš
taisytas skiepas. 2 m. senumo. 4% 
G. I. mortgičius. Sieniniai divonaj^ 
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 U 
vonios, tinkamas profesionalui, mo- 
tinai-dukteriai; 3 aukšt. apt., 3 ka
ram garadžius, 26 x 30. Geras pir
kinys, $35,000. IN. 8-8588. (209-215)

Elizabeth, N. J
L.D.P. Kliubo susirinkimai 

įvyks penktadienį, lapkričiu 
(Nov.) 1 d., 8 vai. vakarį^ 
408 Court St. -Visi nariai da
lyvaukite, nes bus svarbių 
kliubo reikalų aptarimui.

Po kliubo susirinkimo turė
sime A.L.D.L.D. 54 kuopos 
susirinkimą, kuris taipgi buš . 
svarbus, turėsime balsuoti už 
kandidatus į ATL.D.L.D. Cent
ro komitetą. Taigi visi nariai 
ateikite Į susirnkimą.

(211—212);

Influenza
Sveika tos 

praneša, kad 
girnų skaičius 
žėjęs.

mažėjanti
departmentas 

influenza susir- 
smarki ai sumą-

4 pusi. Laisve (Liberty) TrečiačL, spalio (Oct.) 30, 1z

ff




