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KRISLAI
teigti tiesa...

Keturj prieš vieną.
Kuris bus žmogus 

A pirmutinis ?
Gudrus kapitalistas.
Ne pinigo, bet proto.

Kaso A. Bimba

Indija irgi turi Viešosios 
Opinijos Institutą. Kolumnis- 
tas Drummond atidengė Įdo
mu dalyką. Jis sako: šis insti
tutas pravedė Indijos žmonė
se apklausinėjimą. Bet davi
niai tokie, kad čia, Ameriko
je, apie juos nenorima nė kal
bėti.

Buvo žmonių klausta: Kaip 
it'is žiūrite Į Kinijos Cou En- 
laju. Jugoslavijos Tito, Egip
to Nassen ir Amerikos prez. 
J^*f.'x?nhoweri ?

Kinietis stovi pirmoje vieto
je, jugoslavas antroje,1 egip
tietis trečioje, o amerikietis 
net ketvirtoje!

Drummond susirūpinęs. Jis 
ragina ir mus visus susirūpin
ti tokiu mūsų prezidento ne
populiarumu Indijos žmonių 
akyse.

Niekas neišėjo iš tos Jung
tiniu Tautu nusiginklavimo 
komi s i j o s, posėdžiavusios 
Londone ištisus mėnesius. So- 
\i<r>tai žada iš jos pasitraukti.

Kodėl niekas neišėjo?

• Todėl, kad komisija buvo 
.Nepraktiškai sudaryta. Joje 
buvo keturi kapitalistiniu 
kraštų atstovai, o tik vienas 
socialistinių.

Visuose balsavimuose buvo 
keturi prieš vieną. Diskusijos 
pavirto tuščiu plepėjimu.

Jau pilnai galima tikėti, 
kad Laika nebegyva. Niekas 
nesitikėjo ją laimėti atgal že
mei.

Visi sako, kad Laika žuvo 
(ddvyriškai vardan mokslo. Ji 
Įsirašė pažangos istorijon stu
lomis raidėmis.

Bet dabar plačiai speku
liuojama apie pirmąjį žmogų 
su žemės palydovu pakilti Į 
erdvę. Toks žmogus turės at
sirasti.

Cyrus E. Eaton yra iabai 
stambus kapitalistas. Bet jis 
protauja gan moderniškai. Jis 
sušilęs darbuojasi už taikingą 
koegzistenciją tarpe kapita
lizmo ir socializmo.

Neseniai jis pas save buvo 
sušaukęs pasaulio mokslinin
kų pasitarimą. Tai buvo gan 
ribotas pasitarimas. Jame da
lyvavo ir du tarybiniai moks
lininkai

Dabar pakeltas klausimas 
plačios tarptautinės moksli
ninkų konferencijos. Jau gau
ras iš Tarybų Sąjungos nuo 

mokslininkų užgynimas,
Tokiai konferencijai entu

ziastiškai pritaria “The Bulle- 
tn of Atomic Scientists’’.

Idėja labai gera. Moksli
ninkų konferencija svarstys 
mokslą taikos reikalams.

Visi žmonės, kurie rimtai 
galvoja, sutinka, kad makar- 
tizmas labai pakenkė mūsų 
mokslui. Į visus mokslininkus 
buvo pradėta žiūrėti kaip Į 
Amerikos priešus.

Dabar viską pakeitė tarybi
nis Sputnikas. Mokslininkai 
Lyiečiamj talkon. Prezidentas 

’net sudarė specialią mokslinę 
komisiją. Jos pirminnku pa

statė veklų mokslininką Dr.

i Bisenhoweris kviečia 
i Sievensoną tapt jo 
užsieniniu patarėju

Washingtonas. — Skel- 
■ biama, kad prezidentas Ei
sen ho we ris jau kelios sa
vaitės atgal pakvietė Adlai 

< Stevensoną tapti jo pata
rėju užsienio santykių klau
simais. Eisenhowerio ad- 

I ministracija nori, kad De- 
! mokratų partijos lyderis 
; priimtų tokį postą, kad pa- 
i rodyti pasauliui, jog Ame
rikos užsienio politika yra 
dvi parti n ė.

Jeigu Steven s onas tą 
kvietimą priimtų, jis kartu 
su Eisenhoweriu ir Dulle
st! vyktų Paryžiun, kad da
lyvauti NATO konferenci
joje. Ar jis kvietimą pri
ims., dar nežinia. Jis asme
niškai gal nori priimti, bet 
Demokratų partijos politi
kieriai ragina jį nepriimti, 
nes tuo atsitikimu demo
kratai taps dalinai atsakin
gi už valdžios užsienio poli
tiką ii1 negalės priešrinki
minėse kampanijose val
džia aštriai kritikuoti tuo 
atžvilgiu. Manoma, kadjei-

14 metų berniukas, kuris 
niekad neskraidinejo,— 
staiga patapo lakūnu...
Chesterton, Ind.—14 me

tų jaunuolis Fred Harter, 
kuris niekad savo gyvenime 
nebuvo orlaivio viduje, bet 
iš knygų buvo nemažai 
pramokęs, apie aviaciją, 
įsėdo į pavogtą orlaivį kar
tu su savo meiluže, 13 me
tų mergaite, ir pasileido 
skristi. Jam pasisekė 
skraidinti lėktuvą apie 50 
mylių, bet kai bandė nusi
leisti, ne taip gerai jam se
kėsi. Lėktuvas bent kiek 
susidaužė, jaunasis pilotas 
prarado kelis dantis, o 
mergina susižalojo nosį. A- 
bu jaunuoliai rasti prisi
glaudę lauke netoli orlai
vio viduj nakties . . .

Washingtonas. — li947-ais 
metais Amerikoje dirbo 7,- 
500,000 ištekėjusiu moterų, 
o dabar 12,700,000.

Killian. Jam. įsakyta: daryki
te viską, kad pasivyti Sovie
tus !

Mūsų šalies militaristai 
naudojasi proga. Jie gvoitu 
reikalauja daugiau pinigų že
mės satelito gamybai. Ir jie 
;,ų, be abejonės, iš Kongreso 
gaus.

Labai išmintingai nukalba 
Theodore Rowe. Jis sako: į tą 
gamybą jau supilta nesuskai
tomi bilijonai dolerių. Mums 
trūksta ne pinigų, bet galvų 
ir proto. Naujai skiriami bili
jonai nieko nepadės.

Chicagos kunigų Draugui 
tarybiniai mokslininkai tiktai 
“maskviniai technikėliai”, o 
jų paleistas erdvėn "Šputni- 
kas iškilo kaip sakalas, tiesa, 
bet atrodo, jog nutūps kaip 
vabalas!’’

Ar girdėjote?!

gu Stevensonas kvietimo 
nepriims, Eisenhoweris ki
to 'demokrato nekvies, nes 
nebūtų prasmės, gauti ma
žiau svarbų asmenį — par
eigos yra labiau simbolinės, 
negu praktiškos, ir tam 
reikia simbolinio demokra
tų lyderio, kokiu yra Ste
vensonas.

Orlaivio nelaimė

Jau prarasta 
viltis rasti 

ką nors gyvą
Honolulu. — Jau beveik 

prarasta viltis, kad kas 
nors išliko gyvas Pan- 
American linijos, strato- 
kruiserio nelaimėje. Kaip 
žinia, didis orlaivis nukri
to kur nors Pacifike. Ja
me radosi 44 žmonės. Per 
kelias dienas buvo vedamos 
ieškojimo operacijos, ma
nyta, kad gal kas nors iš
sigelbėjo valtyse, bet be pa
sekmių. Dabai* manoma, 
kad jeigu kas ir buvo gy
vas ir išsigelbėjo guminė
se valtyse, jos jau seniai 
didžių vandenyno bangų 
prarytos.

Orlaivis prieš nelaimę per 
radiją nepranešė apie ko
kius nors keblumus. Iš to 
daroma išvada, kad gal 
įvyko staigus sprogimas.

Eisenhoweris 
esąs sveikas

Washingtonas.—Po 2 die
nų nuodugnaus mediciniško 
egzaminavimo karinėje W. 
Reed ligoninėje, ^prez. Ei
senhoweris jau sugrįžo į 
Baltąjį Namą. Daktarai 
suradę, sako komunikatas, 
kad jis sveikas kaip ridi
kas. Nors jis turėjo širdies 
ataką, jo širdis dabar ge
roje padėtyje. Taipgi, nors 
jis turėjo vidurių operaci
ją, ir ten viskas geriausio
je tvarkoje.

Prezidentas, betgi, nuolat 
ima tam tikrus vaistus 
prieš kraujo tiršt ėjimą, 
kad išvengti kitos širdies 
atakos.

Paryžius. — NATO ka
rinis komitetas pradėjo po
sėdžiauti. Bus išklausytas 
specialiai sudarytas komi
tetas, kuris tyrinėja NATO 
pėstininkų jėgų padėtį. Ko
mitetui vadovauja olandas 
generolas Calmeyer ir bėk 
gas Gilsonas. Sakoma, kad 
jų komitetas priėjo išva
dos, jog NATO pėstininkų 
jėgos Vakarų Europoje yra 
paskutiniu laiku labai pa
šlijusios. \

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

aštri padėtis
Artimuose Rytuose

Turkija koncentruoja 
tankus Prie Sirijos

Damaskas.—Sirijoje gau
ta žinių, kad turkai sukon- 
centravo apie ’ 200 tankų 
prie Bab el Hawos, į šiau
rę nuo Sirijos miesto Ale- 
po. Visame pasienio ruo
že Turkijos pusėje mies
teliai ir kaimai nakties me
tu aptemdyti. Atrodo, kad 
ten verda nauji kariniai 
p r i s irūošimai. Prisiruoš- 
dami galimybei, kad tur
kai užpuls, Sirija irgi kon
centruoja jėgas pasienio 
srityje. Perėjimas per sie
na civiliams dabar uždraus-

; tas.
Demonstracijos prieš 
Husseiną ir jo kliką

Damaske įvyko demonst
racijos prieš Jordano kara
liuką Husseiną ir jo kliką. 
Apie 10,000 žmonių, daugu
ma jų Sirijoje gyveną pa- 
lestiniečiai-arabai, demons
travo prieš Husseiną. Jie 
šaukė, kad Husseinas yra 
parsidavęs imperialistams, 
kvislingas ir arabiško naci
onalizmo priešas. Jauni
mas sudarė didžiausią de
monstrantų dalį. atsilikę Jordano beduinai.

**'

Masiniai mitingai visoje 
v

Indonezijoje apie Irianą
Jakarta. — Šį ketvirta

dienį visoje Indonezijoje 
įvyks masiniai mitingai, 
kuriuose indonezai pasisa
kys už- Iriano (Vakarų 
Gvinėjos) prijungimą prie 
Indonezijos. Atrodo, kad 
Indonezija rimtai užsimo
ja pradėti kovą už Irianą. 
Kaip žinia, didžiulės Naujo
sios Gvinėjos salos dalį lai
ko olandai, kitą dalį aus
tralai. Indonezija pirmiau
sia nori iškrapštyti iš Gvi
nėjos Iriano olandus, nes 
tai jie yra buvusieji Indo
nezijos valdovai ir prieš 
juos yra daugiausia neapy-

Lenkijos teisme nuteisė tris 
buvusius saugumo veikėjus
Varšuva. — Teismas čia 

nuteisė tris buvusius aukš
tus saugumo policijos vir
šininkus, kurie Stalino lai
kais Lenkijoje laikė atsa
kingas pareigas. Kaltini
mas prieš juos buvo, kad 
jie pažeidė socialistinį le- 
gališkumą, sauvaliai suimi
nėjo asmenis ir taipgi nau
dojo neleistinas kankinimo 
metodas. Teisme minėta, 
kad j:e kalino ir kankino 
dabartinį gynybos minist
rą Spyčalskį. Gomulka irgi 
buvo kalinamas tais laikais, 
nors bylos metu tas nemi
nėta.

Romanas Romkovskis, 
buvęs saugumo vice-minist- 
ras, nuteistas 15'’metų ka
lėjimo. Aukštas saugumie-

Tuo pačiu laiku stipriau
sia radijo stotis arabų kal
ba, Kairo “Al Arab” (Vi
si arabai) transliuoja pro
gramas, kuriose karaliukas 
Husseinas vadinamas Va
karų agentu.

Husseinui primenama 
jo senelio likimais...

“Al Arab” sako, kad 
Husseinas nori išduoti li
kusias arabiškas šalis ir 
sudaryti taiką su Izraeliu. 
Kad jis tą padarytų, jį ra
gina Amerika. To paties 
siekė, sako “Al Arab,” Hus- 
seino senelis karalius Ab- 
dulah, kuris buvo nušau
tas nacionalisto. Tuomi 
Husseinui lyg primenama, 
kad jo laukia toks pat li
kimas.

Pačiame .Jordane padėtis 
irgi labai įtempta. Hussei- 
no klika sušaukė į Amaną 

I visokius feodalinius valdo- 
vėlius, šeikus, kurie prisie
kia Husseinui ištikimybę. 
Bet daugumą miestų gy
ventojų pritaria Egiptui ir 
Sirijai. Didesnę Jordano 
dalį dabar sudaro palesti
niečiai arabai, o ne labiau 

kantos Indonezijoje.
Bet australai seks. In

donezijos nacionalistų laik
raščiai jau sako, kad ir 
australai neturi teisės val
dyti ten. Naujoji Gvinėja 
yra Indonezijos archipela
go (salyno) dalis, tokia 
pat, kaip yra Borneo, Ce
lebes, Java, Sumatra ir t. t.

Indonezijos užsienio rei
kalų ministras Subandrio 
Jakartoje pasakė kalbą stu
dentų mitinge. Jis sakė, 
kad kol Irianas neišlaisvin
tas, dar negalima kalbėti 
apie olandiško nacionaliz
mo atsikratymą.

tis Rozanskis gavo tokią 
pat bausmę, o A. Feiginas 
12 metų. Bylos metu liu
dijo keli aukšti dabar iš 
PPR (Komunistų) pašalin
ti vadovai, tarp jų J. Ber- 
manas. Jie buvo klausinė
jami, kodėl partijos vado
vybė prileido prie tokių da
lykų. Mat, apkaltintieji tei
gė, kad jie tiktai vykdė 
partijos patvarkymą, kad 
tada buvo tokia santvarka 
ir jie asmeniškai neatsakin
gi.

Byla buvo vedama užda
roje salėje. Ji tęsėsi kelias 
savaites.

Londonas.—Britanija pa
skelbė, kad Jamaica gaus 
tam tikrą savivaldybę.'

Bevanas ragino JAV 
priimti Chruščiovo 

pasiūlymą derybom
New Yorkas. — Britani

jos kairesniųjų darbiečių 
lyderis Aneurinas Bevanas 
davė čia spaudos konferen
ciją Woldorf Astoria vieš
butyje. Bevanas, kuris jau 
kelios savaitės vieši šioje 
šalyje, grįžta Britanijon 
ketvirtadieni.

Bevanas sakė, kad Ame-

Jau diskusuojamas

Satelitas su 
žmogum, kurs o 7 
grįžtų žemėn

Washingtonas. — Profe
sorius Hagenas, kuris va
dovauja Amerikos dirbtinių 
žemės palydovų programai, 
sako, kad Amerika dabar 
turėtu koncentruotis, kad 
iššauti erdvėn satelitą, ku
riame keliautų žmogus. Ir 
tai turėtų būti satelitas, sa
ko jis, kuris grįžtų žemėn 
—su sveiku gyvu keliauto
ju, kuris galėtų pasakoti 
apie savo nuotykius.

Eilė ekspertų jau išreiš
kė nuomonę, kad Amerika 
negali tikėtis iššauti to
kios rūšies satelitą per at
einančius dvejus arba tre
jus metus.

“Dabar eile Amerikai”
Iš Maskvos pranešama, 

kad premjeras Bulganinas 
ten per spaudos interviu 
buvo klaustas užsienio žur
nalistų, kuomet Tarybų Są
junga paleis dar vieną 
dirbtinį žemės palydovą. 
Jis atsakė, kad nežino, o 
be to, “Tegul dabar Ameri
ka paleidžia savo, dabar 
Amerikos eilė...”

Bulganinas taipgi sakė, 
kad dvi jaunos gražios A- 
merikos merginos atsiuntė 
laišką tarybiniams moks
lininkams, pasisiūlydamos 
kaip savanorės skristi pir
ma tarybine raketa į Mė
nulį.

Kaslink šuns Laikos, jis 
sakė, kad šuo dar buvo gy
vas, kuomet antro Sputniko 
radijo aparatai nustojo 
veikti kelios dienos atgal. I 
Bet tarybinis mokslininkas ' 
Skobielcinas sakė, kad jis į 
beveik tikras, jog šuo ne
gyvas.

Maskva.—“Pravda” per
spausdino Kinijos spaudos 
straipsnį, kuriąme sakoma, 
kad Eisenhowerio kalba bu
vo desperatiškas bandymas 
nuraminti Amerikos sąjun
gininkus, kad jie tikėtų, i 
jog Amerika neperdaug at- j 
siliko nuo Tarybų Sąjun- Į 
gos. . j

Manila. — Kaip tik rin- j 
kimų dieną čia įvyko dide
lės audros — taifūnai. Rin
kimai ' buvo į parlamentą. 
Rezultatai dar nežinomi. 

rika turėtų priimti Chruš
čiovo pasiūlymą sušaukti 
naują didžiųjų jėgų galvų 
konferenciją. Jis sakė, kad 
Amerikoje dabar yra tam 
tikra tendencija vengti de
rybų iki to laiko, kai Ame
rika galės susilyginti su 
Sovietais techniškoje srity
je, ypatingai sputnikų at
žvilgiu. Bevanas sakė, kad 
tai labai keista ir kenks
minga mintis, nes jeigu abi 
pusės visuomet norės derė
tis “iš jėgos pozicijų,” kaip 
tai išsireiškia Dulles, dery
bų niekad nebus.

Bevanas taipgi sakė, kad 
vienintelis būdas normali
zuoti padėtį Artimuose 
Rytuose, tai susitarti su 
Tarybų Sąjunga, kuri da
bai* Artimuose Rytuose tu
ri labai daug įtakos.

Bevano pareiškimai per 
visą jo viešėjimo laiką A- 
merikoje iššaukė nemažai 
pasipiktinimo konservaty
viuose rateliuose.

Naujagimis vadinasi 
Sputnik Eisenhower

St. Paul. — Mr. ir Mrs. 
S. Watkins savo sūnų pa
vadino Sputnik Eisenhow
er Watkins. Buvo prana
šauta, kad ameri kiečiai 
pradės vaikus vadinti Sput- 
nikais ir atrodo, kad 
mada jau pradeda įsigalė
ti .. .

Darbo unijų 
kovos lauke
Atlanta, Ga. — Du vieti

niai dienraščiai, “Constitu
tion” ir “Journal” sustojo, 
kadangi streikuoja laikraš
čio išsiuntinėtoj ai - meile- 
riai. Jų pikietų linijas res
pektuoja spaustuvininkai 
ir darbas spaustuvėse visai 
sustojo.

Washingtonas. — AFL- 
CIO sako, kad ateinančiais 

! metais bedarbiu skaičius A- 
merikoje pakils bent ant 
milijono.

Jungtines Tautos.—Nu
balsuota pratęsti Jungtinių 
Tautų tremtinių - bėglių 
komisijonieriaus darbuotę. 
Už balsavo 60 kraštų, 10 
susilaikė nuo balsavimo. 
Susilaikė TSRS ir kiti so
cialistiniai kraštai bei In
dija ir Burma. Vengrija, 
betgi, šiuo kartu‘balsavo ne 
su socialistiniu bloku. Ven
grijos delegatas. Janos Pe
ter sakė, kad komisijonie- 
rius Lindt veda veikla be
šališkai, nemaišydamas po
litikos, ir jo darbuotė yra 
remtina.

Ankara. — Italijos prezi
dentas Gronchi ir užsienio 
reikalų ministras Pella at
vyko Turkijon. Jie čia pra
leis keturias dienas.

*
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KALBA SEN. ELLENDER
IR LESTER PEARSON

NESENIAI GRĮŽO iš Tarybų Sąjungos Jungtinių 
Valstijų (iš Luisiana valstijos) Allen J. Ellender. Jis ten 
lankėsi jau trečiu kartu. Šiuo metu sen. Ellonder Tarybų 
Sąjungoj ir kai kuriose kitose socialistinėse šalyse buvo 
virš mėnesi laiko. Jis plačiai važinėjo, taipgi kalbėjosi 
su daugeliu žmonių.

Kokią gi senatorius Ellenderis nuomonę parsivežė tai
kos išlaikymo klausimu? Ką reikėtų daryti, jo nuomone, 
kad būtų palaikyta taika?

Senatoriaus nuomonė yra tokia:
1. Turi būti taiki ko-egzistencija tarp kapitalistinių 

ir socialistinių šalių.
2. Kad tai būtų pasiekta, reikia sušaukti didžiųjų 

valstybių viršūnių konferenciją ir ten dėl to susitarti.
Senatorius Ellenderis nėra komunistas. Jis yra de

mokratų partijos narys; jis pareina, kaip nurodėme, iš 
pietinės valstijos, kuri liberalizmu nepasižymi. O betgi 
senatorius Ellenderis temato pasauliui tik tokią išeitį, 
kokią mato Chruščiovas, kokią mato komunistai, kokią 
mato padoresnieji liberalai, kokią mato visi taikos treš
kėjai.

PANAŠIAI KALBA ir buvęs Kanados užsienio rei
kalų ministras Lester Pearson.

Mr. Pearson neseniai buvo apdovanotas Nobelio tai
kos premija. Taigi Nobelio laureatas šiandien buržuazi
niame pasaulyje jau yra gerokai paaukštintas.

Ką gi siūlo Mr. Pearson? Jis siūlo, kad “Vakarai” 
daugiau ir nuosekliau tartųsi “su Maskva.” Jis mano, 
kad “Vakaruose” (aišku, daugiausiai Amerikoje, kur 
užsieninę politiką nusako Mr. Dulles) per daug paviršu
tiniškai kalbama apie ko-egzistenciją, kad čia dažnai vie
naip kalbama, o kitaip daroma.

Mr. Pearson ragina atmesti senus pasitarimų me
todus ir rimtai tartis su" socialistiniu pasauliu, kol dar 
ne per vėlu.

Kitais žodžiais: Lester Pearson taipgi stoja už ko
egzistenciją tarp kapitalistinio ir komunistinio pasaulių.

Kitos išeities nėra!

Iš PARYŽIAUS pranešama, kad kai kurių Vakarų 
Europos šalių spauda pradėjo smarkoką kritiką Ameri
kai ir Anglijai, ypatingai Amerikai. Ji sako, kad NATO 
organizacija per daug susilpnėjo ir nėra žinių, ar ją su
tvirtės net ir NATO viršūnių konferencija, kurioje žada 
būti ir prezidentas Eisenhoweris.

Po to, kai Tarybų Sąjunga paleido į erdvę net du 
sputnikus (dirbtinius žemes Dalydavus), kiekvienam aiš
ku, jog toji šalis yra labai galinga, toli palikusi kapi
talistinį pasaulį.

Mane ne kartą stebino mo
tinos — našlės, auginančios 
kelis vaikus, ištvermė, tylus, 
kantrus pasiaukojimas savo 
vaikams.

Pilkas, iš pirmo žvilgsnio 
kasdieniškas jos gyvenimas, 
smulkūs rūpesčiai, šykštūs 
džiaugsmai. Atrodo, ką gi, 
jei taip likimas lėmė, — var
is i vargeli, augink savo vai
kus, — svėtimas tavo naštos 
neneš. O iš arčiau pažiūrėjus, 
— kiek jame heroikos, tylaus, 
nesuprasto skundo.

Ir štai, kai aš, redakcijos 
pavesta, iš visos širdies norė
jau atskleisti tavo, našlele, 
trupinėli sielos grožio, liki
mas tarsi pasityčiojo iš ma
nęs. Jis privertė mane iki ga
li* išklausyti kitos istorijos, 
kuri dar nieko nežavėjo ir 
niekad nežavės.

...Tai buvo maždaug prieš 
dešimtį metu. Adeliukės pa
saulyje- dar nebuvo, jos ma
ma liko našle su dviem vai
kais. Iš sielvarto jaunoji moti
na rankas laužė, i vėtrą bėgo. 
Sunku jai buvo, neapsakomai 
sunku. Nežinojo už ko grieb
tis, ko nusitverti. Bet taip bu
vo tik pirmomis dienomis. O 
toliau9 Toliau ši moteris su
vaidino Hamleto motinos 
vaidmenį. Nespėjusi nudėvėti 
tu kurpiu, su kuriomis paly
dėjo vyrą į kapus, ji, neište
kėjusi už kito, susilaukė tre
čiojo kūdikio, Adeliukės.

Ir čia dar nebūtu didelės 
nelaimės, jei ši moteris būtu 

;atidavusi visą save vaikams, 
panorėjusi jų laimėje surasti 
ir sau dalelę džiaugsmo. Bet 
ji, kartą paslydusi, jau nerado 
savyje jėgų pasikelti. Pasitai
kė vyriškis, kuris ją prižadė
jo išsivežti i didelį miestą, ii’ 
j; patikėjo juo. Išvažiavo, sa
vo vaikus, lyg ta gegužė, ki
tiems palikusi auginti. Ir au
go vaikai pas seną, ligotą bo

MOKSLAS TEN IR ČIA
AR SENIAI ČIA amerikine spauda išjuokė Tarybų 

Sąjungos mokyklas ir mokymo metodus?
O ką šiandien toji pati spauda tuo klausimu sako?
Šiandien ji sako, kad Amerika prvalo mt pavyz

džius iš Tarybų Sąjungos mokyklų susitvarkymo, iš j<ų 
mokymo metodų, iš jų moksleivių. Girdi, tarybinėse mo
kyklose mokslas daug aukščiau pastatytas kaip Ame
rikoje, mokytojai geriau apmokami, jie laikomi (moks
leivių ir visuomenės) didžiulėje pagarboje, todėl Tarybų 
Sąjunga pralenkė Ameriką moksle!

Matot, kam sputnikai atidarė akis!

KONSEVATORIAI IR LIBERALAI
KANADIŠKIS Liaudies Balsas rašo:
“Liaudies Balsas mano, kad konservatoriai verti 

šiokio tokio pagyrimo už tai, ką jie gero atliko. Pavyz
džiui, už pakėlimą senatvės pensijos iki $55.00 į mėnesį, 
kuris įeina galion nuo lapkričio 1 dienos. Taipgi tenka 
pagirti ir Ontarijos vyriausybę už paskelbimą, kad • ji 
įves valstybinę hospitalizaciįą. Tai du geri žygiai, kurie 
pasitarnaus Kanados žmonėms.

“Liberalai, kurie visuomet sakosi, kad jie yra re
formų Šalininkai, valdė Kanadą per 20 metų, bet neat
kreipė atydos į žmonių reikalavimus. Dvidešimt metų 
truko jiems, kol galų gale, ir tai prieš pat rinkimus, pa
kėlė senatvės pensijas penkiais doleriais į mėnesį.

“Žinoma, šie socialiai , pagerinimai nėra užtektini. 
Kanada gali suteikti geresnę senatvės pensiją ir leng
vesnę hospitalizaciją. Bet tai jau kitas klausimas. Reiks 
žmonių spaudimo ir toliau. Tačiau kas jau atlikta, yra 
geras dalykas ir už tai tenka kreditas konservatoriams. 
Jie pasirodė geriau, negu liberalai.”

— ■ «■■■■-■■ ............... . iip f ■ į.i.^ < -

2pusi. Laisvė (Liberty) Tree., lapkričio (Nov.) 13, 1957

bulę. Ne augo, o nuo bado 
gynėsi. Bulve su druska mito, 
c dažnai ir tą patį valgį bobu
lė iš kaimo surinkusi parneš
davo. Pasigailėjo visai svetimi 
žmonės vaikų: Janutę pri
glaudė mokytojo Striuko šei
ma iš Butikių kaimo. Jauniau
siąją, pačią gražiausią —Ade
liukę — vieni paaugino, kiti, 
o galiausiai parsivedė už duk
terį senutė Piksienė iš Sedos. 
Tik vyriausias, Stasys, liko 
pas bobulę, nes ir toji jau bu
vo tiek nesveika, kad be arti
mesnio žmogaus pabijojo lik
ti.

Bet tai buvo seniai... Dabar 
vaikai jau išaugo. Stasys bai
gė traktorininkų kursus, Se
dos MTS dirba, Janutė moko
si, ir Adeliukė jau ne ta, ko
kią parsivedė senutė Piksienė, 
— lyg 1 išgąsdinto žvėrelio 
akutėmis, neprausta, nešu
kuota ir nuo angliškos ligos 
iškrypusiomis kojelėmis. Ne, 
dabar Adeliukei jau dvylika 
metų. Ji ketvirtoje : k lašėję 
mokosi. Ir viskas, atrodo, ge
rai būtų. Lengvabūdės moters 
palikti vaikai nežuvo. Juos 
svetimi žmonės į dorą gyve
nimą išves. Bet... Jei ne tas 
“bet”!..

Janutoj ir Staseliui gerai 
gyventi. Bet Adeliukės globė
ja. senutė Piksienė, jau visai 
paseno. Kolūkyje dirbti nepa
jėgia, dėl to ir. atliekamą ka
peiką sunkiau sukrapštyti. O 
Adeliukei tai batų, tai trenin- 
gėlio reikia. Ką galėjo, iš sa
vo senų drabužių ipergaitei 
sulipdė, ką galėjo — parda
vė: mergaitei tai cukraus, tai 
knygų, tai dar šio to vis reikia. 
Nieko nepadarysi — žmogų, 
ne šunytį pasiėmė auginti. O 
dabar jau ir parduoti nelabai 
ką teturi. Teko rašyti laišką 
Adeliukės mamai, pinigų pra
šyti. Vis motina, ne svetima. 
“Trinyčių” fabrike dirba, pi
nigus ima, o dar už Adeliukę, 

kaip už vienišos motinos vai
ką, kas mėnesį po 50 rublių 
gauna. Nors tuos prisiųstų. 
Bet kur tau! Nesulaukė Ade
liukė tų) pinigų. Girdi, jei no
ri, — atvažiuok ir gyvenk pas 
mane, o pinigų aš tau ne- 
siuntinėsiu. Ir vėl nutilo. O 
pinigų reikia, kad tai jų ne
reikėtų...

Nuvažiuoja kartą, abi, se
nutė su Adeliuke, į Klaipėdą, 
susiranda didžiulį, trijų aukš
tų namą, kuriame mama gy
vena, užlipa laiptais. Net gal
va juodviem sukasi... Tokia
me aukštyje mama begyve
nanti. Pasibeldžia į duris. Ati
daro jas moteris — išblyškusi, 
įkritusiais veidais, ryškiais, 
juodu pieštuku užbrėžtais 
antakiais. Adeliukei ji nepa
tinka, į pasakos laumę — ra
ganą panaši. Ateina vakaras. 
Mama parneša vyno, sausai
nių. Adeliukė su senele gal
vojo, kad čia juo,dvi vaišins. 
Ir vaišino, bet ne jas vienas. 
Pas mamą atėjo dar toks sve
timas, kariškai apsirengęs dė
dė. Mama liepė vyną gerti ir 
Adeliukej ir vis gyrėsi dėdei, 
kad štai kokią didelę dukrą 
ji auginanti. O senelę tai dar 
is anksto įspėjo, kad netyčia 
neišsitartų, jog ne tikroji 
Adeliukės bobutė esanti. Ką 
gi, teko pabūti artistėmis. Už 
tai iš mamos gavo cukraus ki
logramą, maišelį manų kruo
pu.

Kitą kartą į Klaipėdą Ade- 
1 ūkė nuvažiavo- viena. Ir tada 
pas mamą atėjo dėdė, tik jau 
kitas. Mama ir tada vaišino 
dėdę ir ją vynu, panele vadi
no. Adeliukė gėrė daugiau 
negu praeitą kartą, bet užtat 
po to susirgo. Išblyško, pamė
lo visa. Todėl, važiuojant na
mo, mama jai veidus raudo
nais dažais ištepė. Sakė, kad 
gražesnė būtų. Ir ko tik ne

inama Adeliukei.
atvažiuotum pas mane, 

mokytis nereikėtų. Baigtum 
kaip nors septynmetę -- ir 
dirbam abi. Abi ir pinigus 
imam. Aš jauna, ir tu jauna. 
Ir begyvenam, besi linksni i-
ram sau. Gal ir patiktų toks 
gyvenimas Adeliukei... moky- 
įh$4«i ji patingi!.. Tik kad ta 
jos mama tokia negraži, ir tie 
dėdės apsiseilioję... O ir senu
tę Piksienę palikti gaila. Ji 
tokia gera, taip myli, lepina 
Adeliukę. O motina vis kalbi
na ir kalbina Adeliukė Klai
pėdoje pasilikti, kai tik toji 
pinigų paprašo. Ak tie pini
gai, kad tai jų nereikėtų...

...Štai ta istorija, kurios ne
išklausyti iki galo aš negalė
jau. Tai ji man ir sutrukdė' 
parašyti 'ką nors gero apie 
tas, kurios aukojasi savo vai
kų laimei.

Kiek vėliau man teko pa
matyti Adeliukę ir jos mielą 
senelę.

— Tai ką, Adeliut, norė
tum pas mamą gyventi ? — 
paklausiau, apsilankiusi jų 
mažame ties kryžkele name
lyje.

— Nenorėčiau... — nutęsda- 
ma atsakė mergaitė.

— žiūrėk, pažadės mama 
gražią suknelę nupirkti ir nu
skris! Į Klaipėdą, viską pame
tusi, — vis šnekinau.

Mergaitė tylėjo. Ji tik stip
riai prisiglaudė prie senutės, 
sėdėjusios šalia, ir saVo veidą 
paslėpė jos delnuose.

Aš žiūrėjau į tas dvi, atro
do, neatskiriamai suaugusias 
būtybes ir net bijojau įsivaiz
duoti, kas būtų su jomis, jei
gu joms tektų išsiskirti. Ko
kiu keliu nueitų mergaitė, pa
tekusi pas tokią vėjavaikę, 
taip lengvai savo kūdikių išsi
žadėjusią motiną? Ko galėtų 
pasimokyti Adeliukė iš dabar
tinio motinvs gyvenimo? Ar 
ji galėtų gerbti, mylėti savo 
motiną tik už tai, .kad ši ją 

prišneke jo

pagimdė, o kadaise — mažą, 
silpną — iškeitė į tru'mpalai- 
k ės 1 a i m ės akimi r k as ?

Kas atsitiktų su senuke9
— Jei atsiimtų : m o t i n a 

Adeliukę, tai tegul ir mane 
užmuša. Visvien širdis neišlai
kytų... Taip prisirišau prie 
jos, taip pripratau, branges
nė už savo vaiką pasidarė... 
— virpančiomis lūpomis lyg 
maldą kužda senelė. ,

Ne! Adeliukė negali stovėti 
kryžkelėje. Ji rado savo tik
rąją mamą. Tą gali patvirtin
ti .kiekvienas Sedos 'miestelio 
gyventojas. Ir nė vienas iš jų 
nesutiks, kad Adeliukę pavi
liotų moteris, netekusi bet ko
kios moralinės teises į savo 
vaiką.

Pagaliau pati Adelė Stasiu- 
lienė galėtų nors vieną kartą 
pasielgti protingai. Jeigu ji 
dar kada nors pamąsto apie 
savo vaikų, o kartu ir apie sa
vo pačios ateitį, tai ji neturė
tų jų išmušti iš teisingo gyve
nimo vėžių. Dar daugiau. Ji 
gera valia, be teismo organų 
įsikišimo, turėtų savo uždar
bio dalį atiduoti Petronėlei 
Piksienei, jos vaiko antrajai 
m ©tinai.

(Iš “Tarybinė moteris”)

Šeimininkėms
Kiauliena su saldžiomis 

bulvėmis ir obuoliais

Sekamas patiekalas tiks tik 
tiems, kurie gali valgyti apy- 
r-ebu ir riebaluose paspragin
tą valgį. Receptą paduodame 
originalėje jo formoje. Tačiau 
prieskonius gali praleisti be 
didelės skriaudos patiekalui, 
jeigu tie prieskoniai kam ne
sveika ar neskanu.

2 svarai kiaulienos peties
3 vidutiniai svogūnai
2 ketvirtainiukai buljono
druskos, pipirų., rudojo cuk

raus, nutmeg ir cinamono na
gai skonį

kenukas griežinėliais su
pi austytų obuolių

2 šaukštai cornstarch
3 puodukai virtų, sugrūstų 

saldžiųjų bulvių
sviesto ai- margarinos.

! Nupiaustyti nuo mėsos rieba
lus ir paspraginti keptuvėje. 
Supiaustyti kiaulieną celiniais 
ketvirtainiukais ii* sykiu su 
svogūnu aprusvinti karštuose 
riebaluose (pirm to išėmus 
spirgus). Taukų perviršį nu
pilti.

Ištirpyti buljoną puodelyje 
su puse karšto vandens ir su
pilti ant mėsos. Apibarstyti, 
apdulkinti prieskoniais. Už-

Printed Pattern

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

dengtą, šutinti palengva iki 
minkštai išvirs (apie valandą 
ir pusę). Paskutiniu pusva
landžiu pridėti ir obuolius su 
visa sunka. Baigiant virti, mi
šinį sutirštinti 2-uose šaukš
tuose šalto vandens sumaišytu 
valgomuoju krakmolu.

Mišinį supilti į dvikvortinį 
kepamąjį dubenį.

Saldžiųjų bulvių priesko
niui įmaišyti (pagal skonį) 
druskos, pipirų, 3 šaukštus ru
dojo cukraus, 2 šaukštus 
sviesto. Mišinį išdėstyti ant 
viralo indo pakraščiuose. O 
vidurį apdėti obuolio griežinė
liais. Statyti į pečių (orkaitę), 
kuris jau iš anksto užkaitin
tas iki 350 F. laipsnių.. Kepti 
apie pusvalandį. Valgio už
teks šešiems vidutiniams val
gytojams.

N.š.

Lewiston-Aidnini, Me.
Stanislovas Martinkug

Spalio 26 d. staigiai mirė 
“smuikininkas” S t anislovas 
Martinkus. Gimęs Lietuvoje 
liepos 15, 1886 m., sūnus Juo
zapo ir Evosi Palapis-Martin- 
kus. Į Jungt. Valstijas atvyko 
1905 metais. Iš amato buvo 
barberys. 1914 metais ved& 
Emilią Šimonis. Užaugino 
dukterį Wandą, kuri gyvena 
Forest Hills, Long Island, N. 
Y., ir dirba ligoninėje slauge. 
Taipgi ir vieną sūnų Linwood, 
Lietuvoje paliko vieną seserį 
Evą Leonardas 'ir du brolius, 
Antaną b* Juozapą Martin
iais. '

Velionis mylėjo muziką. 
Savo liuosą laiką daugiau
siai praleisdavo prie smuiko. 
Ir kas kur paprašė groti nie
kados neatsisakydavo patar
nauti. Taip buvo ir šiuo sy
kiu. Rumfordo Roko pašaipi- 
nė draugystė spalio 26 d.,
1957 m., turėjo parengimą ir 
Stasys Martinkus buvo pa
kviestas tame vakare pagroti. 
Na, ir begrojant jam per tris 
sykius iškrito iš rankų smuiko 
smičius. Per keletą sykių ban
dė pasiimti nuo žemės, bet, 
paskutinį sykį nebepajėgė pa
kelti smičiaus. Sudribo be są
monės. Nuvežtas į Rumford 
Community Hospitalį, šešta
dienio naktį už kelių minučių 
mirė nuo širdies smūgio.

Gaila, kad velionis nepri
klausė jokiai organizacijai 
bei prie vietinių pašalpinių 
draugysčių. Taipgi neįdoma
vo žiniomis. Jokios lietuviškos 
bei angliškos spaudos neskai
tė, nors buvo pramoksi in tas. 
Velionis nebuvo religinis.

Stasys Martinkus mūsų apy
linkėje ir Rumfordo, Me., tar
pe lietuvių buvo žinomas kai
po “muzikantas” ir ne vieno 
lietuvio vestuvėse yra griežęs 
smuiku ir linksminęs publiką, 
liet jo laidotuvėse iš vietinių 
nesimatė tų veidų, kuriuos ve
lionis kadaise linksmino.

I kapines velionį palydėjo 
mažas būrelis vietinių, dau
giausiai buvo iš Rumford-Me
xico, Me. Prisiųsta didelė 
gėlių puokštė nuo Rumfordo 
penkių draugysčių, kaip tai: 
šv. Roko, L.D.S., A.L.S., 
L.D.D. ir nuo Piliečių kliubo. 
Velionis tapo palaidotas Ri
verside kapinėse antradienį, 
spalio 29d., 10 v. ryto. Lai 
būna lengva ilsėtis šaltoje že
melėje...

Mūsų ligoniai
Sunkiai serga Onutė Kam

ša uskienė; randasi C. M. G. 
Hospitalyje. Taipgi serga (na
mie) Uršulė Vaitonienė. ir 
Jogasė Apšegienė, kuri virtu
vėje parvirto ir skaudžiai už
sigavo kairįjį šoną ir ranką.

George Maršanskis, laisvie- 
tis, iš Mexico, Me., jau kele
tas mėnesių kaip serga Dabar 
jau* po biskutį pradeda vaikš
tinėti ant kriukių pasiremda
mas. '■

Stasys Puidokas, ilgametis 
Laisvės vajininkas, taipgi ne
sveiku o j a.

Mūsų linkėjimai visiems h’-, 
goniams — kuogreičiausia pa
sveikti ir grįžti prie kasdieni
nių savo pareigų.

Prašau atidos
Lapkričio 17 d. įvyks LLD

Montreal, Canada
Trumpai apie viską

Draugės suruošė priešvedy- 
binę partiją J. Klimavičiūtei, / 
kuri ruošiasi apsivesti su bū
simu notaru J. Bernotu. Ves
tuvės įvyks lapkričio pabai
goj.

L. Fileris, F. Ramanauskas 
ir Ida Virbilaitė baigė aukš
tesnę mokyklą.

Teko patirti, kad L. File
ris tęs mokslą ir toliau.

Linkiu visiems geriausios 
kloties.

Profesorius Camer sako, 
kad Montrealo prieplaukoje 
judėjimas sumažės 42 pro-j 
centais, kuomet atsiradys jū
rų ^kelias.

Montrealo Įvyko 23-čia d an- | 
tistų konvencija, kurioje' buvo 
raportuota, kad Kanadoje 
2,000 žmonių tenka vienas 
dantistas.

Jis sako, kad dantistai turi 
perdaug darbo.

Orui atšalus, mieste suma
žėjo nelaimės.

Per savaitgalį tik du prara
do gyvybes. Tai rekordas nuo 
kovo mėnesio.

Montrealiečiai turime nau
ją miesto majorą — S. Four
nier. Jis gavo 83,304 balsus/ 
o Drapeau — 78,931.

Drapeau žadėjo apvalytį 
visą miestą nuo raketierių !ir* 
kitų nedorybių, bet labai ne
sutiko su Duplcsiu. Ir unijos 
paskutiniu laiku išėjo prieš jj, 
Matyti, viskas susidėjo kartu 
ir todėl jis pralaimėjo.

Viešųjų darbų ministras 
Mr. Green pranešė, kad duos 
Montreal u j paskolą dėl pa
statymo 20 pigios nuomos 
apartmentų.

Butas su dviem miegamais 
kambariais bus išnuomoja
mas už $78.00 mėnesiui.

Montrealo priemiesčių ma
jorai turės konferenciją lap-, 
kričio 20 dėl aptarimo prisi
dėjimo prie Montrealo met
ropolio.

Nckurie priemiesčiai labai 
p r i e š i n g i susidėjimui su 
Montreal u, nes mano, kad 
praras savivaldą.

Lavai universiteto studentai 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
reikalauja, kad valdžia prisi
dėtų nors 60 procentų prie 
padengimo universiteto moks
lo išlaidų.

Potestonų mokyklų taryba 
patvirtino pasiūlymą pakelti 
33 procentais nuomą už nau
dojimąsi mokyklomis koncer- » 
tams, mitingams ir panašiai

Canada Car Co. Ltd. p ra ne- 
ša, kad atleis apie 1,200 dar
bininku kokiam mėnesiui lai
ko.

Aluminijaus i š d i r bystė 
Montrealo taipgi atleis 1,100 
darbininkų neribotam laikui.

Canadian Vickers laivų sta
tytojai laimėjo streiką: algos 
bus pakeltos nuo 15 iki 35 
centų, taipgi !bus ir kitų pa
gerinimų. Darbo savaitė bus 
sutrumpinta nuo 45 valandų 
iki 42 ir pusės.

Dabar Montrealo laivų sta-^ 
tytojai gaus aukštesnes algasr^ 
negu kitur tos rūšies darbinin
kai-.

Ar žinote, kad Kvebekas 
pagamina pusę visų popier
malkių Kanadoje.

Surinko Montrealietis

31 kuopos susirinkimas, ku
liamo bus pravesti balsavi
mai išrinkti Centro komitetą. 
Susirinkimas atsibus 15 New
bury SL, Auburn, Me., kaip 
2 v. popiet. Todėl prašomi visi 
LLD nariai atsilankyti., Kvie- 4 
čiame ir tuos, kurie dėl men- ’ 
kų priežasčių . buvo pasitrau
kę.

A. ApŠegiene I
1
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SKAITYTOJŲ BALSAI
matinės sąlygos leidžia 
Druskininkų kurorte sėk
mingai gydyti įvairius šir
dies - kraujagyslių sutriki
mus, virškinamojo trakto 
susirgimus, nervų, reuma
tines ir daugelį kitų ligų.

Buržuazijos valdymo me
tais Druskininkai buvo pri
einami tik turtingieseiems.

“Kurortai — darbo žmo- 
| nėms.” Šis leninis princi
pas buvo įgyvendintas at
kūrus Lietuvoje Tarybų 

i valdžią. Darbininkai, kaip
ir infor-iir kiti musų respublikos

t KONTRADIKCIJA
į Tik šiomis dienomis ga

vau iš Lietuvos tris brošiū
ras: “Druskininkai,” pa
ruošta gydytojos J. Jušė- 
naitės ir Ar. Medonio, iš
leista 1956 m., “Palanga” 
—L. Kiauleikio, ir “Kau
nas” — Vyt, Zeliuko. Vi
sos trys knygutes pilnos 
nuotraukų, pastarosios dvi 
išleistos šiais 1957 metais, 
labai įdomios, didelis žiny
nas apie paminėtus mies
tus, ypač kurortus ir sana
torijas, atvaizdai
macijos tikrai džiuginan
čias. Čia paduosiu neku- 
rias ištraukas. Ir kadan
gi tuo pačiu laiku gavau 
IjfSką nuo sesers, tai ir iš 
jo paduosiu ištrauką.

“Tarybiniai žmonės pa
milo Druskininkus — vie
ną iš žymiausių Lietuvos 
kurortų, ir kasmet vis gau
siau lanko jį.

Kurorto gydomosios sa
vybės, puikūs gamtovaiz
džiai, tyras oras vilioja 
tūkstančius žmonių iš Įvai
riausių Tarybų šalies kraš
tų. Čia sveikatos taisyti at
vyksta ir Uralo kalnaka
siai, ir Murmansko žvejai, 
ir Baltarusijos žemdirbiai, 
ir šimtai įvairiausių profe
siją bei amžiaus žmonių iš 
Vilniaus, Leningrado, 
Maskvos ir kitų miestų.

Gausybė mineralinių van
denų, neišsemiami gydomų
jų durpių klodai, puiki 
gamta ir itin pa lankios kli

kurortai bei vasarvietės, 
tapo liaudies nuosavybe.”

Toliau, 24 puslapyje:
“Tik tarybinė santvarka 

atvėrė kurortui naują vys
tymosi kelią. Šiandien jis 
tapo liaudies sveikatos ži
diniu, kaip ir kiti mūsų ša
lies kurortai. Jo tikri šei
mininkai ir nuolatiniai lan
kytojai — paprasti darbo 
žmonės.

Šiandien kurorto sanato
rijos ir poilsio namai, ku
rie priklauso liaudžiai, sve
tingai priima tūkstančius 
žmonių, — jiems čia sutei
kiamas geras kvalifikuotas 
gydymas.”

“Kurorto sanatorijose su
darytos visos sąlygos ne tik 
gydytis, bet ir įdomiai pra
leisti laisvalaikį, Sanatori
jų darbuotojai žino, kad 
sėkmingam gydymui gana 
didelę reikšmę turi ligonio 
nuotaika. Todėl kurorto sa- 
natotijose stengiamasi ligo-

nio laiką organizuoti taip, 
kad neliktų vietos nuobodu
liui, kurie dažnai mažina 
žmogaus aktyvumą.

Jaukios sanatorijų patal
pos, gražiai papuoštos gy
dyklos svetainės ir poilsio 
kambariai, kurorto parkai 
ir skverai su savo gėlynais, 
žaliais krūmais ir vejomis1, 
visą kurortą supanti ošian
čio miško aplinka kelia 
žmogui ramią, giedrią nuo
taika, o tai savo ruožtu tei- 
giamai veikia besigydantį.

Kurioje kurorto sanatori
joje betektų gydytis, jūs vi- 

!sur rasite biblioteką, klu
bą, įvairius stalo žaidimus. 
Kiekvienoje sanatori j o j e 
yra kurorto kultūrinio dar
bo vadovas, kuris rūpinasi, 
kad sanatorijos gyventojai 
nenuobodžiautų, kad laisva
laikio metu rastų sau įdo
mu užsiėmimą.”

BISKIS ISTORIJOS
“Druskininkų apylinkėse 

yra nemaža įvairių senovės 
liekanų, rodančių, kad čia 
jau labai seniai buvo įsi
kurta žmonių. Dešiniajame 
Nęmuno krante, ties Rat
nyčėlės žiotimis, rasti ak- 
mens amžiaus sodybos pėd
sakai—akmenini a i k i r v i a i, 
titnaginiai skiltuvai, moli
niu indu šukės. Tokių ak
mens gadynės sodybų lieka
nų prie kurorto yra nedau
giau.

Be Milžinų, kalno, yra dar 
vienas piliakalnis — ties 
Ratnyčėlės žiotimis. Matyt, 
ši vieta 'prie dviejų upių 
santakos buvo patogi gyny-

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Sutemo daug anksčiau, negu aš pasie
kiamu alksnyną. Vis dažniau ir dažniau 
turėjau pritūpti ir graibyti rankomis 
rogių įspaustas pravėžas, kad neišsimuš- 
čiau iš kelio. Ir vis man atrodė, kad kaž 
kas vejasi iš paskos ir iš šalies tyko nu
tverti už pakinklių, ir iš priekio sėlina, 
sėlina. . . Širdis mušė, kaip muša sugau
to žvirblio, kai suspaudi rankoje.

Pakely sužibo šviesos. Iš tamsos išni
ro vienkiemis. Jaukiai pakvipo dūmais ir 
kažkuo spirgintu, o su šiuo kvapu maišė
si dar jaukesnis tvartų mėšlo kvepėji
mas. Taip ir mačiau prieš akis karves, 
gulinčias šiltame tvarte ir ramiai sau 
atrajojančias. Avys, tu r būt, jau įmigo 
užgardėse. Tik arkliai, šitie amžini beso
čiai, peša ir peša šieną iš ėdžių, retkar
čiais trypteldami koja, kad atbaidyti į- 
kyrią žebenkštį ar šešką. Kaip gera da
bar būtų įlindus kur prietvartin, įsikni
sus į šiaudus ir palaukus, kol praeis 
tamsa, kol išauš rytas. Įsidrąsinęs pri
ėjau aš prie vienų vartų, subeldžiau. Man 
atisakė garsus šunų lojimas. Sugirgždė
jo durys, išėjo žmogus, vienoj rankoj 
nešinąs žibintą, kitoj — dvivamzdį šau
tuvą.

— Ką dievas neša?
Aš pasisakiau ir ėmiau pasakoti, kas 

man atsitiko.
— O aš kuo čia dėtas? — nutraukė jis 

piktai.
— Pernakvot duokit, aš bijau cit vie

nas.
— O dokumentus turi?
— Iš kur bus?! — nusistebėjau tokiu 

jo reikalavimu. — Bet užtat aš galiu už
mokėti — ištiesiau jam gautuosius dvi
dešimt centų.
_>A- čia ne karčiama, už pinigus neprii- 

' mam.
— Tai priimkit be pinigų.
— O koks biesas čia tave nešioja?
— Taigi aš sakau, dėde. Mane pasam

dė ganyti, o. . .
— O kas man rūpi! — vėl nutraukė jis 

mane. — Mažai čia jūsų, valkatų viso
kių, viesulas nešioja!
* Ir, matydamas, kad aš neskubu nuo 
vartų, kilstelėjo savo dvivamzdį.

— Keliauk, keliauk, ar gal lauki, kad 
druskos užpakalin įsodinčiau?

Aš, žinoma, nelaukiau. Aš vėl ėjau 
l^uko keliuku, piktai rydamas sprangias 
amaras.

“Palaukš, — galvojau sau vienas, — 
jfr...........—1 . 1 ......................
$ pusi. Laisvė (Liberty) Tree., lapkričio (N

užaugsiu aš didelis, parodysiu aš tau 
druską užpakalin, pažinsi dar tu mane!”

Ir atrodė man, kad nėra didesnės lai
mės, kaip būti užaugusiu, stipriu bernu. 
Viena ranka atblokščiau užkeltus var
tus, o antrąja pakibčiau kumštį pano
sėn. Kitaip tada kalbėtų žmonės su ma
nim! O, kad greičiau prabėgtų tos pra
keiktos šešios vasaros, kurios laukia 
manęs iki pusbernavimo! Greičiau, 
greičiau. . . Matyt, pats, biesas išgalvojo 
žmonėms, vaikyste!

Vienur kitur dar žybčiojo vienkiemių 
žiburėliai. Vėjas nešė iš ten šunų lojimą, 
dūmų ir mėšlo kvapą. Bet aš nebesukau 
nė ton pusėn: tesižinai, tepasikaria, te- 
paspringsta savo čerpiniais stogais ir ga
ruojančiam vakarienėm ant stalų!

Laukai pasibaigė, prasidėjo alksnynas. 
Šitai aš supratau tamsoje iš vėjo stūgavi
mų nuogų stagarų viršūnėse ir smarkiai 
pagilėjusio sniego kely. Skubėjau kiek į- 
kabindamas, tačiau greit pajutau, kad 
per sniego gilumą labai nesparčiai varau- 
si į priekį: žingsnis pirmyn, pusė žings
nio atgal. O čia dar lyg tyčia nutrūko 
kaires klumpės ąselė, atsileido apivarai. 
Klumpė smuko nuo kojos, negailestingai 
gaišindama jau ir taip lėtą kelionę.

Pagaliau vieškelis! Sniegas suvažinė
tas, suplūktas arklių kanopom, o jeigu 
kur telkšo klanas vandens, tai blykčioja 
tamsoj, ir jį galima apeiti neperšlapus 
kojų. Pasitaisiau klumpę, apvyniojęs a- 
pivarą per padą, stipriau suveržiau rie
šą ir pasileidau beveik risčia į priekį, už
miršęs nerimą ir- baimę, pyktį prieš žmo
gų su dvivamzdžiu ir prieš mano sam
dytoją. Juo labiau, kad dabar turėjau 
rankose išsilaužęs storą alksninį kuoką: 
bus kuo užvožti reikalui esant.

Visiškai sutirštėjusi tamsa rodė vidur
naktį. Lietus aprimo. Debesų praskie- 
buose mirktelėjo žvaigždė, po jos kita, 
trečia. . . Retkąrčiais vėjas dar užnešda
vo užsilikusią niūkstį: užbėgs lietaus 
šuoras, nusipurkš caksėdamas lašais į 
patižusį sniegą, ir vėl mirkčiojo žvaigž
dės, vėl gūdu aplinkui. Kažkur toli nuo 
vieškelio pragydo pirmieji gaidžiai, pra
gydo antrieji. Ėjau ir jaučiau, kaip su 
kiekvienu žingsniu vis labiau dreba pa
kinkliai, o kuokas atkakliai slysta iš ran
kų. Vėias nudžiovino prakaitą nuo veido, 
tik akyse ėmė žaižaruoti kažkokie keisti, 
tai žali, tai raudoni šviesos ratilai. Su
pratau, kad nebetoli bemojuosiu keliu, 
teks atsisėsti kur pagriovy, atsipūsti. . .

............ (Bus daugiau)
ov.) 13, 1957

bai. Aplink piliakalnius iš
mėtyti senkapiai ir pilkal
niai, kuriuose, vėjui išpus- 
čius smėlį, randami moli
niai indai, senoviniai meta
liniai įnagiai.”
IŠTRAUKA Iš KNYGOS 

“PALANGA”
“Kaip ir kiekvienoje mū

sų šalies sanatorijoje, taip 
ir Palangos gydyklose, ligo
niai pagal reikalą priima 
įvairias procedūras: ang
liarūgštės, radono vonias ir 
panašiai. Tačiau gydant 
daugiausia padeda Palan
gos klimatinės gydomosios 
savybės, tik labai retais at
vejais taikomas medika
mentinis gydymas.

Svarbiausias vaistas Pa
langos ligoniams1 yra jūros 
maudyklės, oro vonios bei 
gydomoji fizkultūra. Jų 
teigiamas poveikis yra ne
paprastai didelis.”

“Sutriuškinus hitlerinį 
fašizmą,, kurortas greitai 
keliasi iš griuvėsių. Jau 

.pirmaisiais pokariniais me
tais su profsąjungų kelala-į 
piais Palangoje atostogauja 
8,000 darbo žmonių.

“Neatpažįstamai išaugo 
ir išsiplėtė Palangos kuror
tas šiandien.

Šiuo metu Palangos sa
natorijos ir poilsio namuose 

1 vienu metu gali ilsėtis arti 
13,000 darbo žmonių, o iš 
Įviso per vasarą — apie 14,-1 
! 000. I

Kurorte veikia LTSRS 
Sveikatos apsaugos minis
terijos ir du poilsio namai. 
Važiuojant iš Klaipėdos į 
Palangą, Vytauto gatvės 
pradžioje, priešais parką, 
gražaus pušyno a p s u p t i 
stovi poilsio namai “Ginta
ras.” Ramiuose, žalumy
nuose skęstančiuose kvarta
luose išsidėstę ir kiti LTSR 
Sveikatos apsaugos minis
terijos sanatorijų bei poil- 

! šio namų korpusai.
Kaip sutvarkytos sanato

rijos. Atvykęs su keliala
piu, ligonis palieka visus 
rūpesčius sanatorijos per
sonalui. Gavusiam sana
torinę knygutę belieka vyk
dyti režimo taisykles. Vi
su kitu jis aprūpintas. 

’Šviesi ir jauki palata, ge- 
■ ras maistas, rūp e s t i n g a 
medicininė priežiūra ir gy
dymas, įdomiai ir kultūrin
gai praleidžiamas laisvalai
kis padeda semtis jėgų, 
stiprinti sveikatą.

19 gydytojų ir 50 viduri
niojo medicinos personalo 
darbuotojų, neskaitant pa
galbinio personalo, dirba 
abiejose sanatorijose. Ir 
viena ir kita sanatorija ap
rūpintos naujausia medici
nos aparatūra bei medika
mentais. Sanatorijoje yra 
laboratorijos, rentgeno apa
ratai ir kiti medicininiai 
įrengimai. Prie sanatorijos 
“Banga” yra gydomųjų 
vonių korpusas (jis aptar
nauja abi sanatorijas*, ku
ris per diena praleidžia iki 
500 ligonių.”

Knygutė “Palanga” turi 
125 puslapius ir veik kiek
viename puslapyje yra nuo
traukos Palangos miesto 
žymių vietovių. Labai įdo
mi skaityti ir paveikslus 
matyti. Knygutė “Kaunas” 
nepaprastai įdomi, reikėtų 
daug ko Laisvės skiltyse 
įdėti, tai skaitytojai žinotų, 
koks šiandien Kaunas.

Dabar štai ’ ištraukos iš 
mano sesers laiško, rašyto 
rugsėjo 16 d., 1957 m., iš 
Lietuvos.
“Mielas broleli!

Atleiskite, kad aš taip 
mažai jums laiškų tepara
šau.

Gavau nuo jūsų laišką iš 
kovo 29 d. Ačiū. Labai 
džiugu ir malonu girdėti

4-tame puslapyje
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Visi Traukime j Savo gražiąją Sueigą Bei Pokiiį 
Prakilniam Apšvietos Tikslui — Tai Bus Metinis

LAISVĖS KONCERTAS
PRADŽIA 3:30 Vai. POPIET. Įžanga tiktai $150 Asmeniui

LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

ĮDOMUS NUMERIS ŠIO KONCERTO PROGRAMOJE BUS GARSUSIS

Worcesterio Aido Choras ir Jo solistai
Choro dirigentas kompozitorius Jonas Dirvelis apsirūpinęs pasirodymui

SUZANNA KAZOKYTĖ JULIUS KRASNICKAS Amilia Young
Sopi anas Tenoras Sopranas

Jonas Sabaliauskas Ona Dirveliene AUGUSTINAS IEŠMAN1A
Tenoras Sopranas baritonas

Ištisa Koncerto Programa

Aido Choras
Vadovaujant Mildred' Stensler

Suzanna Kazokytė
Dramatiškas sopranas, pasižymė

jusi operų ir koncertų 
solistė, newyorkiete.

Augustinas Iešmantą
Baritonas, operų ir koncertų 

solistas puikios karjeros 
x dainininkas.

AMELIA YOUNG
Sopranas, puiki dainininkė, 

koncertų solistė, jau senokai ne
girdėta lietuvių scenoje, dalyvaus 
šioje programoje.

Ukrainą šokikų Grupė
Lietuvių publikos mėgiami 

šokėjai, ir vėl bus mūsų 
koncerte.

Julius Krasnickas
Tenoras, iš Clevelando, kuris su 
grupe rusų dainininkų neseniai 

gastroliavo Europoje, 
žymus solistas.

Worcesterio Aido Choras
Vadovaujamas Jono Dirvelio

Operetiškai prirengtas, dalyvaus 
programoje. Tai bus pats 
įdomiausias šio koncerto 

numeris.

Ona Dirvelienė, sopranas, 
J. Sabaliauskas, tenoras

Dainuos ir duetus. Jiedu yra 
žvaigždės Worcesterio Aido Cho
ro. zDidžiojo New Yorko ir apy

linkės lietuvių mylimi talentai.

ANN SALY K — Pianistė

Po Koncerto bus pasikalbėjimai su svečiais, atvykusiais iš toliau. 
Būkite koncerto pasimatyti su svečiais.

Liberty restaurantas bus atdaras per ištisą dieną ir aptarnaus valgiais.



Ir aš turė- 
ra syti, bet

SKI

NwWto^K^ffZlnloi
Sekmadienį visi keliai veda Iš mitingo, kuris įvyko

Skaitytojų Balsai
(Tąsa iš trečio pusi.) 

jūsų žodžius, 
čia u daug ko
man laiko nėra ir nėra. Tai 
vis laukiau iki Reginutė 
ateis atostogų, tai abi ra
šysime. Bet kai atėjo, jai 
vėl savi reikalai. Kaip mo
kytoja gyvens, nori kamba
rį pasipuošti, 
rankdarbėlių, 
vinelių, o čia 
ir prie lauko 
prie ruošos daug ko pa
gelbėjo, taip ir prabėgo vi
sos atostogos, skubant, be
skubant.

Ir dar ko tikėjausi, kad 
Leonukas (sūnus) per ato
stogas nuveš mane pas dak
tarą, tai gal čia negaus to
kių vaistų, tai prašysiu jūs, 
broleli. Bet Leonukas, kur 
ėjo statyba ir jam neteko, | 
tai ir tebesu nebuvus pas' T x/ i • • i •• n a
daktarą. Mano sveikata ,1a- INCW I OPKO UOStlU ink'll llilIJOS ILA 
bai sukrypusi ir staigiai1 
krypsta vis daugyn: man 
rodos, kad sunku man su 
gyti. Vieną koją ] 
skauda ir bendrai sveikatos 
nebeturiu. Skauda visą kū
ną; kai pasėdžiu, tai kol 
pradedu eiti, tai negaliu nė 
iš vietos, reikia pirma iš
lankstyti kojas, tai tada 
pradedu eiti, kaip koks pa
ralyžius arba reumatas su 
nervais. Mano širdis taipgi 
bloga, tolyn vis einu blo
gyn, nebegaliu pasilenkti. 
Kai seniau skaudėjo, ėjau, 
dirbau su skaudančiomis 
kojomis; būdavo per dieną 
sutinsta, o per naktį vėl at
slūgsta. Per tris mėnesius 
i ššl ūbavau; i 
ir netikėjo, 
Taip ir pagadinau kojas. 
Gal brolelis prisiųstumei 
vaistu. Amerikos vaistus 
giria daktarai — kaip nuo 
kraujo spaudimo, nuo ner
vų uždegimo.

Šiuo sykiu bus gana, gal 
atsibos mano dejortes skai
tyti, ir niekas gal nebepa- 
lengvins mano skausmų.

Būkite sveiki ir parašy
kite man kelis žodelius.

f Libert v Auditor i j ą
reikia daug 
visokiu siu- 
dar išvarom 
darbų, man 

daug

šį sekmadienį turėsime di
džiuli metini dienraščio Lais
vės koncertą, kurio jau seniai 
laukiame.

Programą jau matėte Lais- 
\ėje skelbimuose. Svarbiausia 
jnogramos dalis — Worceste- 
i io Aido Choras ir Dirvelienės 
su Sabaliausku duetas. Wor- 

< esteriečiai dainininkai jau 
seniai prie koncerto ruošiasi 
ir jie puikiai pasirodys. Lau- 
1 iame.

Kita programos dalis taip
gi bus įvairi, puiki. Galėsime 
smagiai ir kultūringai sekma
dienio popietį praleisti.

Girdėjom e, kad svečių at- j 
tolimesnių lietu- j

viu kolonijų.
su jais susieiti.

Taigi, visi keliai sekmadie
nį veda į Liberty Auditoriją, 
kur įvyks įlaisviečių metinis, 
koncertas.

Kiek girdėjau, Auditorijos 
valgykla veiks visą diena. 
Valgių bus visokių : lietuviškų 
dešrų su kopūstais, vištienos, 
kiaulienos, skanios lietuviškos 
sriubos. Prieš koncertą ir po 
koncerto visi galėsite pasistip
rinti savoje įstaigoje.

Rep.

vadai išvyko j Vakarus mokintis
labai iš Bridgeso vadovaujamos unijos

l J ><1111 O J <111 U 
niekas negydė i prie darbo 
kad skauda, j Ta sistema

ILA (International Long
shoremen’s Association) pa
siuntė delegaciją į Vakarų 
pakraštį, kad susipažinti su 
tuom, kaip kairiečių vadovau
jama Vak. uostininkų unija 
tvarko dalykus, ypatingai 
samdymo klausimu.

Kaip žinia, New York o uos
te iki neseniai vyravo taip va
dinama “shape-up” sistema. 
Kas rytą uostininkai susirink
davo prieplaukose ir laivų 
kompanijų atstovai samdė pa
gal savo nuožiūrą, pagal kro
viko išvaizdą ir stiprumą — 
pamojant ranka vieniems eiti 

i, kitiems eiti šalin... 
sistema baisiai pykdino 

krovikus ir pagaliau jie ėmė 
reikalauti, kad kokia nors ki
ta sistema būtų įbesta. Iško
vota, kad dabar unija pasiun
čia darbininkus, bet sistema 
dar neveikia gerai čia, kadan
gi bosai paskutinę minutę nu
taria samdyti mažiau arba 
daugiau, savo nuožiūra dar

vis samdo arba nesamdo.. ■
Vakarų pakraštyje, kur 

uostininkams krovikams va
dovauja kovingoji kairiečių 
unija 1LWU, dalykai visai ki
tokie. Ten viešpatauja griež
ta sistema, pagal kurią unija 
paskirsto darbus lygiai savo 
narianis ir bosai 1 turi priimti 
tas grupes, kurias unija pri
stato. Bosai tik’ praneša iš 
anksto, kiek i jiems krovikų 
reikės — ir tiek.

ILA* delegacija dabar susi
pažins su ILWU sistema. De
legacijai vadovauja T. Glea
son. Jis. sakoma, susitiks su 
Harry Bridges, ILWU prezi
dentu. Prieš jam apleidžiant 
New Yorką, laikraštininkai 
klausė Gleasono, ar jis tikrai 
tarsis “su komunistu Brid- 
gesu”. Gleasonas trumpai at
šovė: “O kodėl ne?’’

Netikėtai peršauta mergina

Jei taip 
sanatorijos 
n ė m s ? 
Worcester,
LAISVĖS

yra, tai kur tos 
darbo žmo-

J ~ 
būti matomos 
lietuv. krivgos

Jaunuolis Frank Page, žiū
rinėdamas savo revolveri, ne
tikėtai paleido šūvį, kuris su'- 
žeidė .jo paties kairiąją ranką 
ii peršovė merginą II. Kess
ler,'kuri dabar gydoma ligo- 

porinėje. Page padėtas 
82,000 kaucija.

Mass
REDAKCIJOS 

PASTABA
Mes nesuprantame, ką D. 

J. nori tokiu klausimu, 
kaip “kur tos sanatorijos 
darbo žmonėms?” pasakyti. 
Blogiausia, kad jis nepa
duoda nei savo sesers pilnos 
pavardės; nepasako nei kur 
ji gyvena.

Mums atrodo, kiek mes 
sprendžiame iš Li e t u v o s 
spaudos, Į sanatorijas siun
čiami žmonės profesinių są- 
j u n gų, fabrikų, Įstaigų, 
kolūkių — pirmiausiai to-; 
ki-e, kurie būtinai reikalin-^ 
gi sanatorijų. Jie siunčia-' 
mi su gydytojų liudijimais. 
D. J. sesuo, iš laiško spren
džiant, turi dukrą mokyto
ją. Ką gi ji daro, kad ne
pasirūpina motinos sveika
ta? Kodėl gi nepašaukia
mas gydytojas, kuris su
rastų D. J. sesers ligos 
priežastį? Kas gi ten ją 
verčia sergančią dirbti? 
Atrodo, D. J. seseriai ne 
sanatorija visųpirma rei
kalinga, o ligoninė. Kodėl 
gi duktė arba artimieji 
nesirūpina ją į ligoninę pa
siųsti?

Turime suprasti, kad ne
galuojančių žmonių Lietu
voje (kaip ir Amerikoje) 
yra daug. Prie geriausių 
norų visi jie antsyk nesu
tilptų į esamas sanatorijas. 
Ar Amerikoje ne tas pats?

Vadinasi, ten nėra jokios 
kontradikcijos.

Great Northern viešbutyje 
(57th St. tarp Broądway ir 
6-os gatvės) dabar randasi 
fotografinė ir knygų paroda. 
Parodos surengtos sąryšyje su 
Spalio revoliucijos sukaktimi. 
Fotografijų paroda vaizduo
ja gyvenimą Tarybų Sąjungo
je nuo 1917 iki dabar. Knygų 
parodoje išstatytos puikiau
sios tarybinės knygos, kai ku
rios jų labai meniškai ir meist
riškai išleistos. Knygų . tarpe 
yra ir lietuviškų — puikiai iš
leistas žemaitės gyvenimo pa
veikslų albumas, dailininko 
Žmuidzinavičiaus piešinių re
produkcijų puikus rinkinys, 
eilė naujausių lietuviškų ro
manų, labai gražiai iliustruo- 

i tų knygų vaikučiams ir t. t.
Paroda atdara iki ateinan

čio sekmadienio, nuo 3 valan
dos popiet iki 9 valandos va
karo. Įėjimas nemokamas.

Užmušt, du universiteto 
studentai

Ithaca, N. Y. — Cornell 
Universiteto studentai Wm. 
Columbe ir Monica Nolan už
mušti ir kiti
kiai sužeisti, kai jų automobi
lis atsimušė į medį 
oaužė.

du studentai sun-

ir susi-

Protinis ligonis apipiaustė

Bicklein, grįžęs iš 
įstaigos, savo na

George 
proto ligų 
muose pradėjo lermuoti, Buvo 
pašaukti du policistai 
juos puolė su peiliu 
smarkiai apipiaustė.
ligonis buvo tik tada suimtas, 
kai policistas peršovė jo koja.

Carnegie salėje minint 
Spalio revoliuc. sukaktį į

liūs DuBois, tas negras istori
kas, kuris jau turi virš 80 me
tų amžiaus; jau senyva rašy
toja žurnalistė Anna Louise 
Strong; dailininkas Rockwell 
Kent, kuris per ilgą metų eilę 
vadovavo Tarptautiniam (dar
bininkų ordinui 
bar vadovauja 
rybųj Sąjungos 
tarybai.

Ir tikriausiai

Kaip ii' nujausdamas, kad 
Spalio revoliucijos paminėji
mo mitinge Carnegie salėje 
(įvykusiame praeito sekma
dienio vakare) bus daug pub
likos, nuvažiavau gan anksti 
— apie valandą prie oficialų 

i prasidėjimo laiką..
kau. Šaligatvyje prie 
buvo daug žmonių, o 

Igiau buvo susikimšę 
gie didelį prieangį, 
pačion salėn dar neįleido. Bu- statyti Robesono. Pirmininkas 
vo aišku, kad tai 
masinis mitingas.

Taipgi pastebėjau, kad 
aplink salę randasi daug poli
cijos. Netoli Carnegie stovėjo 
didelis sunkvežimis, iš kurio 
policija krovė tam tikras gat
vines užtvaras, o už kampo, 
anapus salės, radosi net geras 
policijos raitelių būrys. Maty
ti,

Nea priri
šai ės j ai
dai* dau- 
į Carne- 
kadangi

(IWO) ir da- 
Amerikos-Ta- 
draugingumo

nereikėjo per-

bąs tikras Kent jį teisingai perstatė kaip 
mylimą pasaulyje 

juo-
labiausiai 
žmogų. Jis iššaukė daug 
ko pažymėdamas, kad šis 
čiausiai žinomas žmogus, 
tiek žmonių pasaulyje

Jis 
ir vieną 
Protinis

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

Criterion Teatre, Manhattane, teberodomas filmas 
“The Ten Commandments” 40-tą savaitę. Tai 

bibliškas vaizdas, kaip Mažiešius gavo 
“10 dievo prisakymą.”

policija tikėjosi
nuo pabėgėliu,

kad pikietuos.
salėn pikietų

“tru
ku rie

Bet
triūkš-

skelbė, 
įeinant 
madarių dar nesimatė. Maty
ti, kad šiuo kartu jie jautė, 
kad policija pasirengusi, be 
to buvo labai šalta’ — ir tie 
“didvyriai” Verčiau pasiliko 
r. a muose.

Salės durims atsidarius 
Carnegie didžiulė salė, įskai
tant visus balkonus, užsipildė 
per keliolika minučių... Paga
liau tikras masinis mitingas, 
gal pirmas tikras masinis mi
tingas per visą šaltojo karo 
periodą. Taip, dar nesugrįžta 
prie tų laikų, kuomet pažan
giečiai galėjo į savo svarbius 
mitingus sutelkti arti 20,000 
'žmonių Madison Square Gar- 
dene. Carnegie salė užsipildo 
tik dešimtadaliu to. Bet, visgi, 
daug geriau negu keli šimtai, 
kas per šaltojo karo ir ma- 
kartizmo blogiausius laikus 
skaitėsi “masiniu mitingu”.

bent 
įspū- 
labai

šen bei ten matėsi jau- 
darbinin- 
publikos 
amžiaus 

tarpe ge

bijo — Dul-

pokariniame
kalbėjo ir at-

sa- 
iros

Tik vienas dalykas 
kiek gadino viltingame 
d i : jaunu veidu buvo

nori 
matyti keliaujant po visą pa
saulį, sulaikomas nuo keliavi
mo vieno labiausia neapken
čiamų žmonių, kuris pats 
daug keliauja, bet kurio ke
liavimo pasaulis 
leso.

Pirmu kartu 
periode mitinge
stove nuo pačios Tarybų Są
jungos. Ta atstovė buvo Ta
mara Mamedova, apyjaunė, 
saldžiai besišypsanti gražuo
lė, kalbanti angliškai skland
žiai, su labai lengvu akcentu. 
Ji pradėjo savo kalbą forma- 
liai, oficialiai — Ladies and 
Gentlemen — bet tuojau pri
dėjo — “Ir kas svarbiau, mie
lieji draugai...’’ Jau Vien jos 
pasirodymas, pasirodymas at
stovo pirmos socializmo 
lies, mitingui pridavė til 
šventės dvasią.

Išeinant iš salės pastebėjau, 
kad I?BI ar 'kitokie agentai 
fotografuoja išeinančius mi
tingo dalyvius. Kitaip sakant, 
šnipai ir informeriaf dar vis 
didina tiro's dokumentų ir fo
tografijų kalnus, kuriais be 
abejo užversti pastatai FBI 
žinioje. Buvo laikai, kuomet 
žmonės laikraščiais kaip ir 
užsidengdavo veidą tokiame 
atsitikime. Bet ne šiuo kartu 
— fotografus sutiko šypsenų 
pilni veidai. Jie lyg sakė: 
kartizmas gyvena savo 
kutinės dienas.

ma- 
pas-

nas studentas arba 
kas, bet didžiausią 
(i ai j sudarė senyvo 
darbo žmonės, o jų
r o k ą [ nuošimtį — ateiviai. 
Taipgi mažai buvo negrų. 
Platformoje nebuvo atstovų 
nuo unijų. Jautėsi tam tikra 
izoliacija nuo plačiųjų Ameri
kos gyventojų sluoksnių. Bet 
dalykai eina geryn. Pasitaisys 
ir tas....

Kuomet kalbėtojai ir mitinu 
go vedėjai pasirodė ant plat
formos, jų perstatyti nebuvo 
reikalo — kiekvienas pažan
gus amerikietis juoA žino kaip 
senus ir nepalaužiamus kovos 
veteranus — senukas profeso-

AIDO CHORAS
Šią savaitę turėsime dvejas 

praktikas, trečiadienio i r 
penktadienio vak. 8 vai. Svar
bu gerai pasiruošti savo už
duotį įvykdyti garbingai Lais
vės koncerte šį sekmadienį.

Valdyba

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

SIŲSKITE GIMINĖMS IR, DRAUGAMS 
DOVANŲ PAKETUS NAUJIEMS METAMS

PARCELS TO RUSSIA. INC.
z

1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.
Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

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

ųiuitu ir garantuotu pristatymu, yra

PAKIETAI Į RUSIJĄ, INC.
«

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

Jūs galite pasiųsti naujus drabužius, maisto produktus, visokių 
rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų 
firma atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. iki 
6:00 P. M. šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

PRIIMAM PAKETUS MANHATTANE 
78 Second Ave., New York 3, N. Y.

ORchard 4-1540

LIETUVIU TARPE ;
LDS 13 kuopa ruošiasi 

metiniam banketui

LDS 13 kuopos susirinki 
m as įvyko lapkričio 7 d. Nors 
buvo nedidelis susirinkimas, 
Bet tarimais buvo gausus. Vi
sa valdyba susirinkime daly
vavo, bet narių turėjo dau
giau dalyvauti. Negerai daro 
tie, kurie ateina į susirinkimą 
tik tada, kada jau reikia mo
kestis mokėti, kituose susirin
kimuose jų nematysi. Dėlto 
susirinkimai ir esti neskait
lingi.

Finansų sekretorius Yakš- 
tys raportavo, kad nariai ge
rai mokasi savo mokestis, su- 
sispendavusiii) nėra. Ligonių 
taipgi nėra. Petras Babarskas 
.jau atsisekė nuo ligos pašal
pos ir šiame susirinkime daly
vavo. Sako, pradėjo dirbinėti, 
bet dar nesijaučia tvirtas. 1 

i
Skaityti keli laiškai. Į ap-1 

sk rities konferenciją išrinkta 
pora delegatų, taipgi vienas Į 
Lietuvių Namo Bendrovės su
važiavimą, kuris įvyks lapkri
čio 30 d.

Kalbant apie vajų naujų 
narių įrašymui pasirodė, kad 
viena jauna moteris įsirašė 
ant $1,000 apdraudos ir du 
nariai atsikėlė į mūsų kuopą 
iš 50 kuopos. Tuo laiku, kai 
LDS buvo įtraukta į “sub ver
šy vių” sąrašo, tai kuopiečiai 
neprarado nei vieno nario. 
Tai labai gerai. O dabar, kai 
LDS jau ištraukta iš “subver- 
syviv” sąrašo, tai kuopiečiai 
pasižadėjo smarkiau darbuo
tis, kad naujų narių gauti.

Kalbėta apie metinį banke
tą. Banketas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 15, kaip 1 vai. 
Tai. bus pietūs. Įžanga tik 
$2.50. Nusitarta bilietus visui* 
platinti, o sekančiame susirin
kime galutinai prie jo pasi
ruošti.

Prašome visų kuopos narių 
įsitėmyti, kad sekamas mėne
sinis susirinkimas įvyks ket
virtadienio vakare, gruodžio 
5 d., Liberty Auditorijoje.

13 kp. narys

MIRĖ
Kazimieras Šimkus, 74 r^J 

amžiaus, gyvenęs 31-02 —~ 
92nd St.,« Jackson Heights* 
N. Y., mirė lapkr. 12 d.į 
Elmhurst General Hospital.

Kūnas bus pašarvotas Vo
gel’s Funeral Parlor, Grand 
Ave., Maspeth, L. L Kol kaš 
dar nesužinota, kada įvyks 
laidotuvės, tad šeima prašo 
draugų paskambinti Vogel’S 
Funeral Parlor sužinoti.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Veronica, dukteris 
Ethel, Tessie DeKenipp, žentą 
Mike ir giminaitę Joanne 
Roth.

Liūdinčiai šeimai reiškiame 
užuojautą. f

šią liūdną žinią pranešė mu
sų raštinei telefonu velionio 
duktė Ethel. i

Meksikos Miestas. — Ne
patvirtinti pranešimai sako, 
kad nemenkas skaičius liau- 
diečių, kurie pabėgo po 
liaudies valdžios nuvertimo, 
dabar legaliai grįžta Guate
malan, kur jie nebaudžiami.

REAL ESTATE

QUEENS VILLAGE. Krautuvė, 
6600 pečių. 6 apart mentai. Mažų 
išdirbysėių apylinkė. Turite pama
tyti, kad įvertinti.

HOLLIS 5-0801 1
(212-221)

Forest Hills (Crescent). 2 sei
mų namas, mūrinis, 5’4-3kimi) 
Skiepas ištaisytas. Tuoj užimami. 
Autobuso stotis pusė bloko, 8th 
Avė. subvė 6 blokai. Ai-ti krautuvių, 
mokyklų, bažnyčių (katalikų). 6507 
Fitchett St. 'rw. 7-8184 Vientik 
pirkėjai. (219-221)

Flatbush-Midwood Puikus 7 kamb. 
2 šeimų namas, 2 vonios. 4 mieg- 
iūmiai. Arti visų krautuvių, sub- 
vės, mokyklų, bažnyčių. Kaina 
S16.990 greitam pardavimui. CL. 
3-8127.

(219-221)

Gera buvo LDS konferencija

Iš LDS Trečiosios apskrities 
konferencijos, kuri įvyko lap
kričio 10, Elizabeth, N. J., 
grįžę delegatai informavo, 
kad konferencija buvo viena 
geriausių. Entuziazmo ir su
manymų buvo gana daug.

12 kuopų atsiuntė delega
tus, kurie aptarė LDS reika
lus ir išrinko Apskrities komi
tetą, kad jis apskritus metus 
darbuotųsi.

Plačiau apie tai parašys tie, 
kurie konferencijoje dalyva-

The Greater Hew

vo.
REP

Colombo. — Tarybų Są
jungos Spalio revoliucijos 
sukakties minėjime čia da
lyvavo pats Ceilono premje
ras Bandaranaikė. Jis pa
sakė prakalbą, kurioje pa
brėžė, kad Tarybų Sąjun
ga yra tvirčiausia taikos 
jėga pasaulyje.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*O6**W«
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

jj tuinmuuiMi

Dabartinės Lietuvių kalbos

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai;

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.
------.......................................................................... —____ biiiiuiiiiililllh....lllllll,iiŲinriftiiinihiiiin|iiimu|ŲiHpiiuniVft

4 pusi. Laisvė (Liberty) Tree., lapkričio (Nov.) 13,




