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KRISLAI
'Vaip, gyvenimas 

ten gerėja!
*. Laiškelis iš Alytaus.
^IViūsy koncertas.

Ieško švento patrono.
Rašo R. Mizara

Ar gerėja Tarybų Lietuvos 
z mon ių g v ve n i m as ?

Taip, jis gerėja sparčiai. 
Tai liudija iš ten ateiną laiš
kai, tai liudija žmonės, nese
niai iš Lietuvos grįžę.

Mžtno giminaitė gyvena su
savo vyru ir 10 metų amžiaus ; latiniu patarėju 
dukrele Alytuje. Alytuje jie ! politikos klausimais, 
pradėjo gyventi pokario mc 
tais, vadinasi, — naujakuriai 
lis — fabriko darbininkas.

štai trumpos iš laiško

“Mes pasistatėme savo gy
venamąjį namą, įrengėme 
kambarį ir virtuvę, o dar du 
kambariai neįrengti. Spalio 
šventėms jau isivesime elekt-; 
ios šviesą. O, kaip tada bus!

mes, 
apie

gerai...
“Dabar, Tarybų valdžios 

metais, labai geros sąlygos 
gyvenamiems namams statyti. 
Anksčiau tokie, kaip 
r et galvoti negalėjo 
nuosavą namą mieste.
me nemokamai sklypą gražio- 

vietoje" prie Nemund kran
to, prie pat miško. Pokario 
inetais Alytuje pastatyta apie 
W00 gyvenamųjų namų, ir jų 
savininkai yra daugiausia 
darbininkai...

“Netoli didžiosios Spalio 
šventės, mes jas švęsime visi 
linksmi...”

Ten pat giminaitės dukrelė 
Regina rifšo:

“šiemet Alytuje atidaro sep- 
tinmetę muzikos mokyklą, į 
ją įstojau ir aš. Nelengva bu
vo įstoti todėl, kad reikėjo 
turėti gerą balsą ir stiprią 
klausą, bet aš egzaminus iš
laikiau gerai... Aš mokysiuo- 
si groti akordionu, kurio da
bar dar neturiu, bet tėtė sr- 

V<€ pataupys pinigų ir dėdė 
^Vytautas dar padės, tada Ir 

r- u pirks. Mokykloje duos val
dišką.”

Ką gi tai rodo?
Darbininko šeima pasista

tė naują namą; dešimtamotę 
dukrelę, lankančią pradžios 
mokyklą, leidžia ir į muzikos 
mokyklą.

Tai rodo, jog tiek ekonomi
nis, tiek kultūrinis gyvenimas 
smarkiai kyla aukštyn.

Ir jis gerės ir gerės 
spartesniais tempais.

vis

Metinis mūsų dienraščio 
koncertas įvyks už trijų dienų. 
* Šių metų mūsų kultūrinė 

šventė turėtų būti didesnė, 
•• spUl vingesnė ir ūpingesnė ne

gu buvo per praėjusius kele
rius metus. Priežasčių tam 
yra visa eilė.

Prašome viso New Yorko ir 
apylinkės pažangiąją lietuvių 
visuomenę ruoštis būti šiame 
koncerte.

Worcesterio Aido Choras, 
kuris atliks gerą dalį koncer
to programos, labai rūpestin
gai koncertui ruošiasi. Atvyks 
iš Worcesterio nemaža ir ne- 
aidiečių.

, Iš Romos pranešama, kad 
wn katalikų bažnyčios šulat 
galvoja ir dar vis nebegali iš- 

, .^pilvoti, kokį šventąjį patroną

Stevenson sutiko 
patapti patarėju

Komunistę lyderiai Karo sąjungos 
dar tariasi Maskvoj f* 1 I •9 neetektmjios—n

dalykas, 
kartu su 
D ui 1 e s u 
Ten Ste- 

kokio 
balso,

Washingtonas. — Demo
kratų partijos lyderis Ste- 

j vensonas, kuris dukart 
■; kandidatavo į prezidentus

■ prieš Eisenhowerį ir du-
■ kart pralaimėjo, dabar su- 
[ tiko tapti kaip ir Eisenho- 
| werio patarėju. Eisenho- 
i weris pakvietė Adlai Ste- 
| vensoną tapti valdžios nuo-

užsienio 
Ste- 

; vensonas pilnai nepriėmė 
į to kvietimo, bet jis sutiko 
i patarti valdžiai ateinančios 
INATO konferencijos klau
simais. Galimas 
kad Stevensonas 
Eisenhoweriu ir 
vyks Paryžiun, 
vensonas neturės 
nors sprendžiamo

į bet jis reikštų savo nuomo
nes Dullesui ir Eisenhowe- 
riui, kurie tas nuomones 
imtu domėn.

Sakoma, kad Eisenhowe
rio administracija labai no
ri, kad pasaulis jaustų, jog 
Amerikos užsienio politika 
dabar yra “dvipartinė.” 
Mat, sumažėjęs Amerikos 
prestižas reikalauja, kad 
būtų sudaromas įspūdis, 
jog Amerika vieninga ir

Aukščiausias teismas vėl 
atmetė Sobell apeliaciją

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas atmetė dar 
vieną Morton Sobell’io ape
liaciją, kuri buvo paremta 
teigimu, kad Sobell nebuvo 
legališkai deportuotas iš 
Meksikos Amerikon, o FBI 
agentų kidnapintas. Sobell, 
kaip žinia, buvo nuteistas 
30 metų kalėjimo su Rosen- 
bergais surištoje byloje, šis 
jaunas mokslininkas dabar 
laikomas Alcatrazo kalėji
me, kur laikomi pavojin- 
giausieji nusikaltėliai.

Komitetas, kuris veikia 
už teisingumą Sobell’io by
loje, sako, kad Aukščiau
sias teismas, atmesdamas 
kelias apeliacijas, faktinai

duoti tiems, kurie lekios erd
vėje? Gi patroną jie turi su
rasti, kad jis globotų tuos, 
kurie, prakirtę dangaus sieną, 
lėks į mėnulį.arba į maršą’

Sakoma, kad sputnikų pa
tronu- dvasininkija paskelbs 
šv. Juozapą iš Kopertino, 
pranciškoną, gyvenusį 17-aja- 
rne amžiuje.

Kodėl Juozas kopertinietis 
turėtų būti sputnikų patro
nas ?

Todėl,.girdi, kad jis, religi
nių ekstazų (pamišimų) metu 
galvodavęs, būk skrąidžiojąs 
padangėje!..

Tegu greičiau popiežius pa
skelbia tą patroną, nes tarybi
nis žmogus gali be jo talkos 
nulėkti ant mėnulio. Na, o 
katalikų bažnyčiai tuomet bū
tų nusmaugta nosis. Ji, mat, 
visur nori “pasirodyti”, būk ir 
ji talkauja mokslui ir progre-

pasiryžusi, kad tuomi tą

Apie Stevensono vykimą 
į Paryžių dar tikrai nežino
ma. Čia Eise n h o w e r i o 
spaudos skyriaus vedėjas 
Hagerty sakė, kad nebuvo 
kalbų apie Stevensono va
žiavimą Paryžiun. New 
Yorke esantis Stevensonas 
sakė spaudos atstovams, 
kad jis vyktų, bet tas pri
klauso nuo to, kokia bus 
Amerikos taktika NATO 
posėdžiuose. Jis norėtų, 
kad jam iš anksto būtų pa
tiektas nuodugnus aiškini
mas, ir jis tada nuspręs, ar 
jam verta važiuoti.

Demokratų partijos vado
vybė yra išdirbusi tokį nu
sistatymą: Stevensonas tu
ri tapti Eisenhowerio pa
tarėju, bet tuo pačiu laiku 
turi palikti įspūdį, kad jis 
pataria savo terminais, ne
priklausomai, ir neima at
sakomybės už valdžios už
sienio politiką. Mat, jeigu 
jis imtų atsakomybę, de
mokratai negalėtų ateinan
čiose priešrin k i m i n ė s e 
kampanijose kritikuoti tą 
politiką.

atsisakė spręsti, ar nuteisi
mas teisingas. Aukščiausias 
teismas faktinai lyg sako, 
kad nenori gilintis j So
bell’io bylą.

Komitetas sako, kad pro
kuratūra neįstengia pa
neigti fakto, kad yra daug 
naujų įrodymų Sobell’io by
loje. Jeigu Aukščiausias 
teismas tiktai įsigilintų į tą 
bylą, jis Sobell’į išteisintų, 
sako komitetas.

Dabar komitetas ir So
bell’io advokatai ieškos, 
naujų legalių būdų tęsti pa
stangas išlaisvinti Sobell’į. 
Komitetas surinko 5,300 žy
mių amerikiečių parašų po 
peticija už Sobell’io bylos 
pernagrinėjimą. Sąrašo 
galvoje' randasi Nobelio 
premijos laimėtojo profeso
riaus Urey parašas. Urey 
yra atominis ekspertas.

Kaliniai siūlosi būti 
savanoriais satelite

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris ir Pante- 
gonas. kasdien gauna glė
bius pasisiūlymų paimti į 
būsimą amerikonišką 
“sputniką.”

Savanoriais kelionei į 
dausas daugiausiai siūlosi- 
kaliniai. Bent dalinai ap
mokėti “kelionės lėšas” ne- 
kurie su laišku prisiunčia 
ir pinigų sumas — nuo 1 
iki 5 dolerių.

Savanorių pasiaukojimo 
tikslas: mes privalome ne 
tik pasivyti rusus, bet pra
lenkti !

Gyvenini as 
Lietuvoje

Plačiai keliaujantis 
lietuviškas cirkas

Vilnius. — Į Vilnių atvy
ko lietuviško cirko kolekty
vas. Susikūręs mūsų res
publikoje 1951 metais, lie
tuviškas cirkas gastroliavo 
visoje Tarybų Sąjungoje— 
Sibire, Vidurinėje Azijoje, 
Kaukaze, Pabaltijo respub
likose. Cirko meistrai sėk
mingai pasirodė lietuvių li
teratūros ir meno dekadoje 
Maskvoje.

Šių metu sezone lietuviš
ko cirko kolektyvas pasiro
do kartu su cirko artistų 
kolektyvu, vadovaujamu Či- 
Junio. Abiejų kolektyvų 
pasirodymai Tartu, Kali
ningrade, Šiauliuose ir 
Kaune buvo pažymėti šių 
miestų vykdomųjų komite
tų pagyrimo raštais.

Pirmasis cirko pasirody
mas vyko respublikos sos
tinėje.

Po pirmojo cirko pasiro
dymo, po cirko kupolu Ty
lioje gatvėje susirinkę žiū
rovai stebėjo figūrisčių ant 
dviračio respublikos nusi
pelniusios artistės Rama
nauskienės ir Stankutės, 
seniausio lietuviško cirko 
artisto jėgos žonglieriaus, 
LTSR nusipelniusio artisto 
Ramanausko, ekvilibristu 
ant ritinio Gineikos ir Gi- 
neikienės, kinų liaudies at
rakciono pasirodymus. 
Daug juoko sukėlė klounai 
Barnabas ir Zabavnas (ar
tistai Ramanauskas ir Ka- 
menas).

Cirko gastrolės Vilniuje 
užtruko mėnesį.

Kaip teismas nubaudžia 
suktinguosius gaivalus 'i
Ant teismo stalo — bylos.

Tai .. Respublikos milicijos steigėjų. Buržuazinės san- ., . , . . . . i -i .-t • •• , . •valdybos tardytojo Koni- 
čenkos ir Respublikos pro
kuratūros tardytojo But
kaus kruopštaus ir sudėtin
go darbo, demaskuojant 
valstybinio turto grobsty- 
tojus, rezultatai.

Pasinaudodami tuo, kad 
Telšių “Masčio” fabrike už 
plombavimo prietaisų ir 
plombų saugojimą, nie
kas nebuvo atsakingas, 
įmonės darbuotojai — eks- 
penditorius Ša d a u s k a s, 
prekių žinovas Maske- 
lis, konteinerių palydovas 
Vainora, perveždami paga
mintą produkciją, išgrobstė 
jos vieną kartą 99,812 rub
lių sumai, kitą kartą — 
240,108 rublių sumai. Drau
ge su jais atsakomybėn 
buvo patraukti jų bendri
ninkai — Šiaulių geležin
kelio stoties konteinerių 
aikštelės viršininkas Rau- 
šys, Šiaulių auto-transporto 
kontoros šoferiai Masiulis, 
Lingas ir kiti.

LTSR Aukščiausiojo Teis
mo sesija, peržiūrėjusi šią 
bylą, grobstytojų grupės 
organizatorių Edvardą Sa
dauską nuteisė įkalinimui 

Maskva. — Beveik visi 
žymieji komunistų vadai, 
kurie suvyko, kad dalyvau
ti Spalio revoliucijos su
kaktuvėse, dar čia, ir daly
vauja visokiuose pasitari
muose. Yra žinių, kad kai- 
bama apie kokį nors naują 
tarptautinę komunistų or
ganizaciją, gal panašią į 
buvusį Kominformą. Čeko
slovakijos komunistų laik
raštis “Tvorba” neseniai 
sakė, kad tokia organizaci
ja reikalinga. Kinijos, Len
kijos ir Italijos komunistų 
vadovybės, esą, laikosi ki
tokios nuomonės.

Mao Tse-tungas ir kiti 
kinu atstovai tarėsi su 
Chruščiovu, Gomulka ir 
Togliačiu. Jugoslavijos ko
munistų teoretikas Kardelj 
irgi dalyvavo pasitarimuo
se. Jugoslavų, delegacija 
atskirai tarėsi su Vengri
jos delegacija, kuriai vado
vauja Kadaras.

Varšuvoje gauta žinia, 
kad jeigu ir nebus sudary
ta kokia nors forinalė orga
nizacija, žymiausios komu
nistų partijos, įskaitant 
Jugoslavijos Komunistų ly-

Numirė Čekoslovakijos 
prezidentas Zapotocky

Praga. — Čekoslovakijos 
prezidentas Antoninas Za
potocky mirė nuo širdies 
ligos. Jis turėjo 72 metus 
amžiaus. Dvieji metai at
gal jam ištiko širdies smū
gis ir nuo to laiko jis bu
vo silpnas.

Zapotocky li921-ais me
tais buvo vienas Čekoslo
vakijos Komunistų partijos 

tvarkos laikais jis buvo vie
nas šalies K. P. vadovų ir 
parlamento narys. Nacinės 
okupacijos laikais jis gyve
no Tarybų Sąjungoje. Grį-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

per

rin-

Washingtonas.—Keli A- 
merikos spfausminiai orlai
viai sumušė pasaulinį re
kordą ir be sustojimo 
9 valandas nuskrido iš 
orgijos į Manilą.

Manila. — Filipinų 
kimų dar nepilni rezulta
tai rodo, kad dabartinis 
prezidentas Carlos P. Gar
da laimi prieš Jose. Yulo.

Jungtinės Tautos. — Po
litinis komitetas vėl atmetė 
siūlymą, kad Šiaurės Korė
ja būtų pakviesta į J. T. Ša- 

pataisos darbų stovykloje 
18 metų. Edvardas Maske- 
lis ir Stasys Lingas nuteis
ti po 15 metų laisves atė
mimo, Alfonsas Masiulis ir 
Juozas Rausys — 10 metų 
įkalinimo pataisos darbų 
stovykloje. Visų nuteistų
jų turtas konfiskuojamas. 

gą, išleis bendrą pareiški
mą, kurio tekstas dabar iš
dirbamas. Sakoma, kad 
karštos diskusijos vyksta 
tarp Chruščiovo, Mao, Kar
delio, Gomulkos ir Toglia- 
čio. Francūzijos Komunis
tų partijos, lyderis Thorezas 
pasitarimuose nedalyvau
jąs, bet yra žinoma, kad ta 
partija pritaria minčiai, 
jog reikia steigti kokį nors 
organizacinį tarpta utinį 
centrą.

Maskvoje dar taipgi ran
dasi ir Ho Či-minhas, Viet
namo- komunistu vadas, v

Lucknow, Indija. — Čia 
įvyko keistas suvažiavimas 
— kalėjimų kalinių rinktų 
delegatų. Suvažiavime ša
lia kalinių dalyvauja ir ka
lėjimų inspektoriai bei po
licijos pareigūnai ir visi 
kartu tariasi, kaip gerinti 
tvarką kalėjimuose. Tarp 
sesijų kaliniai - delegatai 
laisvi ir jie apgyvendinti 
viešbučiuose. Beveik visi 
delegatai yra ilgo termino 
kaliniai, daugumoje žudi
kai.

POžęs Čekoslovakijon tuoj 
išlaisvinimo, jis įėjo į koali
cinį Benešo kabinetą, o 
1948-ais metais, kuomet ko
munistai ir socialistai stojo 
prie vairo, tapo prezidentu.

Čekoslovakai rengia iškil
mingas valstybines laidotu
ves mirusiam prezidentui. 
Į laidotuves suvyks nema
žai delegacijų ir iš užsienio. 
Tuo tarpu visoje Čekoslo
vakijoje vėliavos nuleistos 
ant pusiaustiębio arba per
rištos juodais kaspinais. 
Pragos radijas, perduoda 
gedulo maršus.

lia tarybinio bloko už priė
mimą balsavo Jugoslavija, 
Egiptas, liidonezija, Maro
kas, Sirija, Jemenas, Suda
nas. ir Arabija.

Washingtonas. — Antra
dienio vakare paskelbta, 
kad Amerikos dirbtinis že
mės palydovas bus iššautas 
dar šį penktadienį. Trečia
dienį, betgi, paskelbta, kad 
bus iššautas ateinančių me
tų vasario mėnesį.

Didžiausia užtvanka
Maskva. — Pasaulio di

džiausia užtvanka, Kuiby- 
ševo hidroelektrinės sto
ties, čia jau baigta statyti. 
Didžioji stotis gali paga
minti 2,100,000 kilovatų 
elektros energijos. Ameri
kos didžiausia hidroelektri
nė stotis, Coulee Dam, ga
li pagaminti 1,974,000 kilo
vatų.

Deli. — Kaip pranešė De
lio radijas, Indijos minist
ras pirmininkas Neru, kal
bėdamas čia spaudos kon
ferencijoje klausimu apie 
susidariusią dėl Sirijos, pa
dėtį, pareiškė, kad “arabų 
nacionalizmas pasirodė žy
miai stipresnis už Bagdado 
paktą.”

Pažymėję, kad, nors Bag
dado paktas sukėlė arabų, 
šalių nesutarimų, vis dėlto 
tuo momentu, kai kilo grės
mė Sirijai, arabų šalys pa
reiškė, kad jos pasirengu
sios kautis išvien.

Neru nuomone, pavojus, 
kad Turkijos - Sirijos pa
sienyje kils konfliktas, “su
mažėjo,” Sirijos vyriausy
bei padavus Jungtinių Tau
tų Organizacijai “skundą 
prieš grėsmę Sirijos saugu
mui ir tarptautinei taikai.”

Pareiškęs, kad reikia nu
traukti ginklų tiekimą bet 
kam, ministras, pirminin
kas pažymėjo, kad “Tary
bų Sąjungoje paleisto dirb
tinio Žemės palydovo atsi
radimas . . . padarė karines 
sąjungas pasenusias.”

Londonas. — Britų rašy
tojas Maugham, turįs 84 
metus amžiaus, prašė visų 
savo pažįstamų, kad sunai
kintų jo laiškus, kad jie 
nebūtų spausdinami po jo 
mirties.,.^

Smarkios kovos 
vystosi Alžyre
Alžyras. — Spaudos pra

nešimais, Alžyro Nacionali
nio išsivadavimo armija 
pastarosiomis dienomis at
liko kelias sėkmingas kovos 
operacijas, kurių metu bu
vo užmušta keliasdešimt 
prancūzų kareivių ir kari
ninkų. Tizi-Uzu rajone su
kilėliai paspendė spąstus, į 
kuriuos pakliuvo prancūzų 
karinis konvojus; mūšio 
metu šeši prancūzų karei- 
tuoni sužeisti. Timimuno 
rajone sukilusieji alžyrie
čiai, ėję karo tarnybą pran
cūzų dalyse, užmušė 8 pran
cūzų karius.

Prie Miliano miesto įvyko 
įnirtingas Alžyro Nacion- 
nalinio išsivadavimo armi
jos būrio mūšis su prancū
zų parašiutininkų kuopa. 
Susirėmimo metu užmušta 
11 alžyriečių ir 6 prancūzų 
kareiviai. Konstantinos de- . 
partmento rytinėje dalyje 
ir Grano departmento pie
tuose Alžyro patriotai karo 
veiksmu metu neteko 60 
žmonių užmuštais. Apie 
prancūzų nuostolius nepra
nešama.

Prancūzų valdžia stiprina 
represijas prieš Alžyro pa
triotus. Kaip praneša agen
tūra Frans Pres, Miliane 
prancūzų 
107 Alžyro 
sivadavimo 
lyvius.

policija suėmė
nacionalinio iš-

judėjimo da-
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TRUMANAS PATAIKĖ Į TAŠKĄ
BUVĘS PREZIDENTAS Trumanas ima kai kada 

ir pasako kartų tiesos žodį.
Veteranų dieną (lapkričio 11 d.), kalbėdamas West 

Virginia vlsatijoje, jis lietė tarybinius žemės, palydovus, 
skriejančius aplink mūsų žemę, šiandien jau turbūt ne
atsiras joks asmuo, kuris, kalbėdamas viešai, neprisi
mintų sputnikų—aišku, neišvengė neprisiminęs jų ir Mr. 
Trumanas.

Kodėl Amerika neturi sputnikų?
Į šį klausimą Trumanas atsakė taip: Mes neturime 

dirbtinių žemės palydovų dėl to, kad pas mus buvo 
žiauriai persekiojami mokslininkai; mokslininkų “cha
rakteris buvo užmušamas,” sakė jis. Mokslininkai, 
dirbusieji atomo srityje, žiauriai užpulti, negalėjo pa
kęsti, turėjo pasitraukti iš ten, ir šiandien jie yra arba 
profesoriai universitetuose arba dirba kur nors priva
tinėse įmonėse, neturinčiose bendra su balistika bei su 
erdvės užkariavimu.

Jei Amerikoje nebūtų taip žiauriai puolami moks
lininkai, jie veikiausiai būtų jau padirbę dirbtinį žemės 
palydovą ir paleidę į erdvę—gal net pirmiau negu Ta-, 
rybų Sąjungos mokslininkai.

Šitaip kalbėjo buvęs šalies prezidentas Harry S. 
Trumanas.

Ar tai tiesa, ką jis sakė,
Taip, tiesa! Ji labai nemaloni, bet tiesa!
Per apie aštuonerius metus Amerikoje siautėjo bai

sus reakcininkų-makąrtistų “judėjimas” prieš viską, kas 
pažangu, kas moksliška, kas svarbu!

Žiauriajam pusgalviui Joe McCarthy ir jo pakali
kams nerūpėjo tai. kad amerikinis mokslas bujotų, plė
totųs!. Makartizmui rūpėjo įvesti į Ameriką amerikinį 
fašizmą, ir tam nebuvo gailėtųsi jėgų. Buvo pulti pa
tys pažangiausi mokslo žmonės, toliau už kitus numatą 
žmonės, tik dėl to, kad jie kitaip galvojo negu juodasis 
Joe (jau atsidūręs pas Abraomą).

Trumanas, mums rodosi, dar ne viską pasakė. Ame
rikoje mokslas buvo sutrukdytas, suparalyžiuotas ne tik 
tuo, kad eilė mokslininkų buvo priversti makartistų 
pasitraukti (arba buvo pavaryti) iš laboratorijų, iš 
svarbių mokslinių įstaigų.

Turime atsiminti, kad daug profesorių, mokytojų 
ir kitokių švietėjų taipgi buvo užpulti, “sumaišyti su 
žeme,” išėsti iš vietų, priversti dirbti ne savo: profesijos 
darbus.

Visa tai atsiliepė ne tik į pačius mokslininkus, švie
tėjus, o ir į pačius moksleivius ir studentus. Užgniauž
ta, pagaliau, buvo ir jiems laisvė diskusuoti, giliau gal
voti, daugiau ko nors siektis.

Daugelis Amerikos mokslininkų, troškusių išvykti 
į Europą, apsikeisti žodžiu su kitų šalių mokslininkais, 
nebuvo išleisti kaip “nepatikimi.” Iš kitos pusės: į Ame
riką nebuvo įsileista daugybė kitų šalių mokslo žmonių. 
Amerikoje pastaruoju metu neįvyko jokia svarbesnė 
tarptautinė mokslininkų konferencija bei suvažiavimas. 
Kodėl neįvyko? Todėl, kad buvo suvaržytas kitų šalių 
mokslininkų čion įvažiavimas.

Visa tai atnešė atsilikimą ir baisią žalą mūsų šaliai.
Tenka priminti, kad persekiojimų, puolimų ant moks

lo žmonių, ant žymių švietėjų buvo padaryta ir tuomet, 
kai Mr. Trumanas buvo šalies prezidentas. Bet jis 
tuomet nesiteikė aštriau ir viešai tai pasmerkti.

Makartizmas Amerikai padarė milžinišką žalą. Ta
čiau dar ir šiandien yra tarp mūs jo likučių. Prieš 
juos tenka kovoti, kovojant už pažangą, už mokslo iš
vystymą, už taikų lenktyniavimą tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos!

AR IŠSILAIKYS?-
JORDANO karaliukas Hussein, sakoma, slapta ta

riasi su Izraeliu “dėl taikos.” Tas pats Husseinas ima do
lerius. iš Amerikos. Jis savo sostelyje laikosi tik ginklo, 
tik kariuomenės pagalba. Su ginklo pagalba jis mano 
karaliauti ir toliau.

Bet karaliui Husseinui priešinasi ’ Jordano žmonės. 
Jam priešinasi Egipto ir Sirijos žmonės. Egiptas ir Si
rija sako visoms arabiškoms tautoms: jei norime išsi
gelbėti nuo imperialistų, tai laikykimės vienybės, lai
kykimės anksčiau padarytų susitarimų; būkime neu- 

’ tralus link kapitalistinio ir socialistinio pasaulių.
Jordano Husseinas to neklauso. Jis, kaip sako žmo

nės, jau “padavė velniui pirštą,” bet pasigavęs pirštą, 
velnias pasitraukia pas save ir visą žmogų. Panašiai 
galvoja Egiptb ir Sirijos žmonės.

Dėl to Egipte ir Sirijoje vyksta žmonių demonstra
cijos, kuriose obalsiai iškelti: “Šalin Husseinas!” “Ša
lin išdavikas!”

Taigi dabar ir kyla klausimas: Ar karalius Hus
seinas išsilaikys? O jei jis soste išsilaikys, kaip greit 
Jordanas susidarys “taikos sutartį” su Izraeliu — “su- 
-- --------------- r. ■ . . --- ------------------- ■ ■ -
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Vargiai rastume ameri
kietį lietuvį, kuris nebūtų 
gavęs iš Lietuvos prašymo 
atsiust vaistų. Prašymai 
ateina su receptais ir be jų. 
Daugelis Lietuvos žmonių, 
atrddo,yra įsitikinę į Ame
rikos vaistus kaip į stebuk
lus. Kai kas vaistų net ne
įvardija, o tik prašo atsiust 
jų nuo tokios ir tokios 
ir dar kitokios ligos. Pra
šo lyg labai išalkęs žmogus 
maisto—ko duosi, tas tiks, 
tik dupk. Kai kurie žmonės 
neatsižvelgia į tai, kad 
vaistas turi būti ne. bet 
koks, o specialiai tai ar ki
tai ligai taikomas—kad jis 
turi būti sulyg gydytojo 
receptu. Pats esu gavęs 
prašymą nuo saviškių: at
siusk mums vaistu nuo šir
dies išsiplėtimo, nuo reu
matizmo ir nuo skran
džio ligos, bet vaistų var
do—nesvarbu . . . Ypatin
gai nuo širdies ir vėžio li
gų amerikiniai vaistai esą 
geriausi. O pačioj Ameri
koj šios ligos žmones kerta 
kaip dalgiu, gal daugiau 
negu bet kurioj kitoj šaly.

Ateina prašymų netgi su 
ligoninių gydytojų recep
tais. Ir tie receptai—pasa
kiškų dozių! Netgi recep
tai tokių gyduolių, kurios 
gaminamos ne Amerikoj, o 
Šveicarijoj ar kurioj kitoj 
valstybėj Europoj. Bet 
šveicariški vaistai, gauti 
Lietuvoj iš Amerikos, yra 
“geresni.” O geresni jie yra 
todėl, kad gaunami nemo
kamai . . .

Įdomu, kad atsiunčiama 
receptų, netgi ligoninių, gy
dytojų parašytų, ne ant ofi
cialių, jae* ant spausdintų 
receptinių lakšteliu, o ant 
paprasto popiergalio, s. u 
gumine ligoninės v ardo 
antspauda.

Iš visa to susidaro įspū
dis, kad Lietuvoj nėra nė 
vieno žmogaus sveiko, kad 
ten nei vaistinės, nei ligo
ninės vaistų veik visai ne
turi, kad ligoninės neišgali 
pasigamint nė oficialių re
ceptinių lakštelių.

Visokio- plauko tarybinės 
Lietuvos priešai šitokius 
dalykus labai puikiai sava
jai propagandai išnaudoja.

Ši rudeni mano šeiminin
kas gavo receptus nuo tri
jų savo giminaičių, sergan
čių skirtingų miestų ligo
ninėse. Receptai vis pasa
kiškų dozių. Viena jo gi
minaitė serga kraujo liga: 
kraujas virsta vandeniu. 
A m e r i k ietis giminaitis, 
darbininkas, jau apie už 
tūkstantį dolerių pasiuntęs 
Lietuvon drabužių, keiks
noja Lietuvos santvarką ir 
“komisarus,” kad, ve, vėl 
ištrauks du ar tris šimtus 
dolerių. Nueina jis pirkt 
vaisto. Firma sakosi šio 
vaisto neturinti, išsibaigęs; 
jis esąs gaminamas Šveica
rijoj; laukia prisiunčiant; 
kai gaus, pirkėjui praneš; 
gal reikės laukt savaitę, 
dvi ar tris.

Įsivaizduokit, kokia skan- 
dališka padėtis: ligonė ko
voja su mirtimi, o gydyto
jas atsiplėšia popiergalį, 
prispaudžia ligoninės vardo 
antspaudą, parašo receptą 
ir pataria prašyt ameri
kiečio giminaičio, kad rei
kiamo vaisto atsiųstų. Jei 
gydytojas žino, kad toks 
vaistas pasauly yra, tai ar 
gali jis (ar ligoninė) neži

tartį,” kuri galėtų reikšti pradžią karo Artimuosiuose 
Rytuose?

Šitokie klausimai dabar kyla pas daugelį žmonių.
Į juos atsakyti, tačiau, nieks kol kas negali.

not, kur jis gaminamas? 
Šiame atsitikime vaistas ga
minamas Šveicarijoj, Lietu
vos palangėj! Bet vaisto 
reikalaujama iš Amerikos, 
plukdyt jį dukart per van
denyną !

Po poros savaičių vaistas 
gautas ir pasiųstas. Gal li
gonė jo sulauks, o gal jau 
bus per vėlu. Bet tai kas, 
kad ligonė vaisto gal jau 
nesulauks! Gydytojas jo 
sulauks •. . .

Trečius du receptus ma
no šeimininkas gavo nuo 
giminaitės, sergančios šir
dies liga. Vienas receptas 
reikalauja 5 0 0 gramų 
jšmirkščiamojo vaisto, o ki
tas—1,000 piliulių. Nueina 
geraširdis mano šeiminin
kas į vaistų sandėlį. Ten 
jį klausia:

—Ar šis receptas yra vie
nam ligoniui, ar ligoninei?

—Vienai ligonei, — at
sako jis.

—Jei kuris ligonis ryž
tųsi šias dozes vienas su- 
vartot, tai pirma turėtų pa
sidaryt sutartį su grabo- 
rium!, — jam paaiškina, 
pardą vėjas.

Vaistu Lainos: už 500 
gramų skysčio — $90, o už 
1,000 piliulių—$73.

Bet tai dar ne viskas. 
Keliolika dolerių kainuotų 
oro paštas, $9 agentūrai už 
patarnavimą ir 25% muito.

Susirūpinęs mano šeimi
ninkas nueina su receptais 
pas patikimą savo gydyto
ją. Šis jam paaiškina, kad 
vienam ligoniui vienu lai
kotarpiu šių vaistų galima 
duot tik mažytę recepte įra
šytos dozės dalelytę.

Geraširdis, visgi, nuper
ka ir pasiunčia dukart tiek, 
kiek jo gydytojas nustatė: 
vietoj 500 gramų skysčio, 
pasiuntė 20 gramų; vietoj 
1,000 piliulių — šimtą. 
Lai, sako, p a k a n k a li
gonei ir gydytojui “patep? 
ti.” Vien už vaistus sumo
kėjo virš 30 dolerių. Mui
tas, oro paštas ir agentūros 
patarnavimas—atskirai. O 
jei būtų pirkęs tiek, kiek 
receptai reikalauja!.. Tai 
būtų buvęs tiesiog apiplė
šimas geraširdžio amerikie
čio darbininko, kai jis jau 
ir be to, kaip viršuj pasa
kyta, yra išleidęs apie $1,- 
000 drabužių siuntiniais!

Kai į New Yorką atvyko 
k a n a d i ečių delegacijos į 
Lietuvą . pirmininkas Juo
zas Lesevičius, užklupau jį 
su klausimais apie vaistus 
Lietuvoj. Jis atsakė maž
daug šiaip:

—Kanadiečiams irgi šis 
reikalas labai rūpėjo. Kai 
nuvykome. į Lietuvą, aš 
specialiai šį dalyką tyriau. 
Pasirodė, kad Lietuvoj ir 
vaistinėse, ir lig o n i n e s e 
vaistų yra pakankamai ir 
jie nėra brangūs. Jei 'kas 
rimtai serga ir pasiduoda į 
ligoninę, jis tampa pilnai ir 
nemokamai aprūpintas ir 
slaugių, ir gydytojų patar
navimu, ir vaistais. Tik 
kas eina pas privatų gydy
toją, gauna jo receptą, tai 
vaistų turi nusipirkti.

Aš • čia pasipriešinau: 
Tai yra nelygybė, jei tam, 
kuris yra ligoninėj, vaistai 
nemokamai, o periferijoj 
(kaimuose ir mažuose mies
teliuose) juos reikia pirk
tis.

Kanadietis atšovė: Jei 
jaustumeis rimtai sergan

čiu, tai tau vieta būtų ligo
ninėj. O jei į ligoninę eiti 
nenori, arba dėl kokio maž
možio nueini pas gydytoją 
ir nori gydytis privatiškai, 
tai ir vaistų pats nusiperki.

Jis dar pridūrė, kad 
kiekviena apylinkė t u r i 
pirmosios pagalbos punktą. 
Taipgi yra punktai, kur 
yra lėktuvo patarnavimai. 
Jei kas ūmai ir rimtai su
serga, arba jei kam skubiai 
reikalinga operacija, lėktu
vas tokį . ligonį į valandą 
ar dvi pristato į ligoninę.

Kanadietis Lesevičius pa
tvirtino, kad yra gydytojų, 
kurie amerikiečiu siunčia- 

L, 

mais vaistais šmugeliauja. 
Jis sutinka, kad yra tokių 
vaistų, kurių Lietuvoj, 
kaip ir turtingiausioj šaly 
pasauly Amerikoj, negami
na, bet jų užsisako iš ten, 
kur jie gaminami.

Kad yra Lietuvoj sava
naudžių gydytojų — peri
ferijoj ir ligoninėse, — tai 
iškelia net pačios valdžios 
oficialus organas “Tiesa” 
spalio 17 dienos laidoj, pa
smerkiant tūlus gydytojus 
Panevėžio ligoninėj. “Tie
sa” tiesiog pasako, kad tie 
gydytojai vadovaujasi sa
vanaudišku dėsniu-: “netep
si—nevažiuosi.”

Klausimas tik, ar valdžia 
imasi pakankamai griežtų 
žingsnių prieš “tepimo” 
reikalaujančius gydytojus? 
O šiurkščiai elgtis su jais 
reikia, nes jie daro gėdą ir 
ligoninėms, ir valstybei.

Taigi, iš visko išvada 
gaunasi ta, kad amerikie
čiams nėra reikalo sielotis 
dėl vaistų “stokos” Lietu
voj. Tuos vaistų prašymus 
reikia skaityti šmugeliu, 
naudojimusi amerikiečių 
geraširdiškumu.

Čia tenka padaryti prie
kaištą ir Lietuvos rašyto
jams. Jie aprūpina mūsų 
spaudą raštais apie žymū
nus, sukaktis, biografijo
mis, ir t. p., bet kodėl nė 
vienas neparašo išsamiau 
apie nemokamą gydymą, 
apie mokamą gydymąsi ir 
apie vaistų šmugelį?

Tiesa, yra žmonių, kurie 
siunčia vaistus savo svei
kiems giminančiams Lietu
voj vietoj pinigų. Čia jau 
visai kas kita. Jei ten gau
ti amerikiečių vaistai ge
riau apsimoka,z negu dole
riai rubliais, tai vietoj pi
nigų gali siųsti vaistų. Bet 
lai niekas nesako, kad Lie
tuvoj vaistų nėra, arba kad 
jų nemokamai gauna tik 
“komisarai,” kaip pas mus 
dipukai “aiškina.”

Mano paties brolis rašė, 
kad jis su - akių liga išbuvo 
Vilniaus ligoninėj 5 mėne
sius, ir nesiskundė, kad 
jam būtų bent vienas rublis 
kainavęs.

S. Večkys

Minersville, Pa.
Ištiko nelaimė mano šeimyna.

Spalio 24 d. mirė mano vy
riausios duktės Birutės (nar
sūs) vyras Deivid Shmith.

Prieš 20 metų Birutė jau 
buvo nurse, tai minimas jos 
vyras buvo sukoliečytas, Biru
lei teko ji prižiūrėti iki jis iš
gijo. Ir kai jau sveikas tapo, 
jiedu ir apsivedė 18 metų at
gal Jersey City, N. J. Bet du 
metai atgal jis pradėjo sirgu
liuoti. Tai sumanė važiuoti į 
Floridą, gal jam ten bus 
sveikiau. Ten nusipirko namus 
ir išgyveno du metus, bet ne
pasveiko. Buvo parvestas į 
Jersey City ir spalio 28 d. pa
laidotas New Jersey kapinėse. 
Buvo 50 metų. Ilsėkis amžinai 
pabaigęs savo: kelionę I

V. 'Ramanauskas

SKAITYTOJŲ BALSAI
jimai reikalingi. Taipgi 

mes pasakysime, kad gink
luota policija taipgi reika-į 
linga apgynimui žmonių 
turto, jų gyvybės ir jų vai
kų nuo žmogaus teroro.

DARBININKŲ KLASĖ 
IR KALĖJIMAI

Neteko skaityti darbi
ninkiškoj spaudoj apie šį 
svarbų klausimą. Labai 
mažai rašoma ir kalbama 
apie darbininkų kasdieni
nius reikalus, rodos, visos 
darbininkų bėdos jau paša
lintos. Aš labai esu susi
domėjęs kalėjimais, kur 
darbo žmogus turi praleis
ti dalį savo amžiaus arba 
visą savo amžių. Kalėjimai 
yra biauri kančių ir paže
minimo dėmė ant darbinin
kų klasės kūno.

Aš bandžiau surinkti kiek 
galint daugiau žinių, kiek 
Amerikoj yra kalėjimų ir 
kalinių, bet pasirodo, kad 
visiškai negalima. Vyriau
siam miesto knygyne yra 

: apie 20 knygų, kožna rašo 
apie skirtingus kalėjimus 
arba skirtingais kalėjimų 
klausimais. Kiek yra mies
tų, miestelių, Valstijų ir 
federalinių kalėjimų, sunku 
sužinoti, bet yra virš 100 
tūkstančių, su apie milio- 
nu kalinių, apie ką aš noriu 
čia rašyti. Nėra svarbu 
tikra kalėjimų arba kalinių 
skaitlinė. Aš noriu įrodyti, 
kad 99 nuošimčiai kalinių 
yra darbo žmonės, sąlygų 
nustumti į kriminalystę ir 
kentėti kalėjimuose dalį sa
vo amžiaus arba visą savo 
amžių, arba net žūti elek
tros kėdėje.

Mes šiandien pripratę 
prie tų sąlygų ir tų krimi- 
nalysčių, kurios šiandien 
vyksta; mes visai be abejo
jimo pasakysime, kad kalė-

ALDLD REIKALAI
Rezoliucija Liet. Literatūros 

Draugijos reikale

St. Petersburg, Fla. — Mes/ 
|L.L.D. 45 kp. nariai savo re
guliariame susirinkime lap
kričio 3 d., 1957 m., vienbal
siai nutarėme išnešt sekamą 
rezoliuciją:

1) Sveikiname L.L.D. Cent
ro komitetą, kuris nepabūgo, 
dūlei „apšaukimo mūsų ap
švietos organizacijos subver- 
syve, bet sugebiančiai vedė, 
kovą iki laimėjimo prieš pa- 
sikėsintojus. Centro komitetas' 
tuc/mi laimėjimu nuėmė juo
dą dėmę nuo L.L.D. ir dar 
plačiau atidarė galimybių du
ris plėsti ir auginti šią vienin
telę knygų leidimo, kultūros 
ir apšvietos organizaciją tar
pe Amerikos lietuvių;

2) Kadangi randasi dalis ir 
tokių pažangių lietuvių, ku-

Philadelphia, Pa.
Sakė, dzievaži eisiu!

Eidamas gatve, susitikau 
seniai 'matytą suvalskinj dzū
ką. Besikalbant, aš jam pa
siūliau pirkti mūsų rengia
mos operetės tikietą. Bet ji
sai, pakratęs galvą, atsakė.:, 
Broluci, tikieto pirkę negaliu! 
Mano pači daug jaunesnė už 
mani, mėksta gražiai' pasirė-. 
įzyc, o aš mėkstu gardžiai ir 
daug pavalgyc. Abudu su pa
čia iš senatvės pensijos gyve
nam. Bet dar turim biskį ir 
bankoj pinigų. Mes'nežinom, 
kap ilgai mumi reiks gyvenc 
šitam sviete. Cik ponas džio
vas žino. Už tai ir pinigų už. 
dzyką nenorim išmėcyc....

Aš jam pastebėjau: klau
syk, broluci! Katras žmogus' 
turi daug pinigų, bet jų ne-- 
naudoja naudingiems gyveni
mo reikalams, reiškia, kad jis 
neturi pinigų, bet pinigai turi 
jį! Ir dar pridūriau: kuris 
žmogus išleidžia perdaug pi
nigų maistui, o permažai dra
bužiams, tuomet jis tampa 
perdaug nutukusiu nudistu.; 
O kuris išleidžia perdaug pi
nigų drabužiams, o permažai 
maistui, jis tampa baidykle

Kodėl 99 nuošimčiai ka
linių yra darbo žmonės, o 
tik 1 nuošimtis arba gal 
nė tiek—turčių kalinių? 
Ar šitie skirtingų klasių 
žmonės yra sutverti skir
tingų dievų, kad vieni turi 
būti kriminalistai, o kiti 
—geri žmonės? Dabar pa
imkime žemiau minimą 
skaitlinę dėl proporciona- 
laus palyginimo aiškesniais, 
dalykų supratimui. C

Paimkime miestą su 
lijonu gyventojų. Šio mAp* 
jono gyventojų, sakysime 
700,000 yrą darbininkų, o 
300 tūkstančių — tur
čių. Paimkime 10 metų lai
kotarpį ir šį miestą su mi
lijonu gyventojų. Jis tu
rėjo 1,000 kalinių. Jeigu 
žmonės yra blogi, tai pro- 
porcionaliai padalinus tu
rėtų būti 700 darbininkų 
kalinių, o 300 turčių kali
nių.

Aš buvau netoli du metu 
trijuose Amerikos kalėji
muose, inačiau tūkstančius 
kalinių, nemačiau nė vieno 
turčiaus, bet 100 nuošimįftĮ 
proletarai.

Kada žmogus buvo ma
žiau civilizuotas, jis užsi
laikė daugiau kaip žmogus. 
Ši falšyva civilizacija sunai
kino žmogaus gamtos duo
tą teisingumą ir galimybę 
teisingai protauti.

J. Balsys

lie dėl primesto sub veršy vu- 
riib ar kitokių priežasčių itfck 
braukė iš L.L.LD. organizaci
jos, tai mes nuoširdžiai kvie
čiame visus tokius lietuvius 
grįžti į šią garbingą knygų 
leidimo apšvietos organizaci
ją ; ir

3) Mes raginame visus 
L.L.D. narius prie aktyvišku- 
mo ir didesnio ryžto dirbti, 
kad visi bendromis jėgomis 
užgydytume tas žaizdas, ku
rios L.L.D. buvo padarytos.

Tik visi bendrai veikdami 
galėsime atgaut ne tik pra
rastą narių skaičių, bet jį dar 
gerokai padidinti. O ’tam dar
bui dirva randasi dar didelė 
ir plati.

Kuopos valdyba:
P. Taras

V. Smudin
N. Lėni gan

kanapėse žvirbliams nubaidy
ti. Gyvenime reikia turėti vi- . 
sa kam saiką.

Tai cikra tavo broluci cie- 
ra! — jis atsakė, — duok 
man du tikietus, o aš, dzieva
ži; eisiu pažūrėc jūs teatro. O 
kad u bus tas jūsų kermošius, 
ir ar galima bus pašokę, pa- 
trapsėc ?.. •

Operetės vaidinimas įvyks 
lapkričio 23-čią dieną, 7:30 
vai. vakare, Rusų klubo sHte- 
iainėje, 1150 N. 4th St., pure 
kampo Girard Ave., —'aS x 
jum paaiškinau. Ten bus dau
giau vietos ir automobiliams 
pastatyti negu, seniau . būda
vo, ant Green gatvės. Tik la
bai gaila, kad šokių nebus, ir 
negalima linksmai patrapsėc! 
Bet užtikrinu, kad visi bus 
patenkinti operetės vaidini
mu.

Dzūkų BrolucU

New Yoikas. — Milijo
nierė Barbara Hutton, kuri 
ištekėjo už savo 6-0 vyro 
•Gbttfriedo, rengiasi jį dk 
vbrsuoti ir ištekėti už sep
tinto vyro, tūlo Amerikoj 

• milijonieriaus.



JUOZAS BALTUŠIS

t PARDUOTOS VASAROS
I (Tąsa)

Ir .čia staiga prie pat vieškelio, tary
tum nukritusi iš, debesų praskiebo žvaig
ždelė. sužibo rausvas žiburiukas. Aš įžiū
rėjau susigūžusią trobelę vienu galu, ly
giai tokią pat kaip mano tėvo. Bet ap
linkui ją nebuvo nei tvoros, nei šuns bal
so, tiktai ūžavo sena belapė obelis palan
gėj, tokia pat vieniša ir nuskriausta, 
kaip ir ši skurdi žmonių pastogė.

Atsargiai pabeldžiau į langą. Viduj 
kažkas barėsi, verkė vaikas, trinktelėjo 
atkeliamas uslanas, ir netrukus barkšte
lėjo priemenės durys. Ant slenksčio pa
sirodė vienmarškinė moteris.

5 '— Kas ten? — stengėsi ji įžvelgti tam
soj.

|— Čia aš. . .
— Kas aš? Kas užklydo dabar tokiu 

metu ?
— Pavargau, — atsakiau aš. — O eiti 

man dar labai toli. Leiskite pasėdėt ant 
suolo.

— Kodėl ant suolo?
Aš ir pats nežinojau kodėl. Moteriškė 

skubiai priėjo artyn, čiuptelėjo mane už 
peties, apžvelgė visą ir suplojo ranko
mis.

— Jokymai! — šūktelėjo ji, atsisukusi 
į duris. — Jokymai, ar girdi? žiūrėk, čia 
toks, vaikas už durų!

Ir nelaukdama savo Jokymo, pastvėrė 
mane už rankos. įtempė trobon, čia jau 
ttačiavo pusamžis vyriškis, matyt, ką 
tik na kilęs iš lovos, tain pat vienmarški
nis ir basas Pasienyje buvo matyt ir pati 
Tava, suiauktu ir nuspirtu galukoiin pa
talu, kur miegom skersomis paguldytas 
vaikas. Antrajame lovos gale aš įžiūrėjau 
dar tris vaikus, susimetusius i krūva ir 
giliai miegančius. Silpna žibalinukės 
šviesa rausvino iu pusnuogius kūnus, iš- 
kėtotas rankas ir koias. Troboje oras bu
vo prialsuotas iki troškimo, pritvinkęs 
kažkokių skrudesiu kvapo. Šalia lovų, 
parištas ant beržinės lingės, kabojo lop
šys, iš visų pusių apsiaustas tamsia 
marškone, su žemai nusileidusią virvine 
kilpa: koja supti.

— Sėskis. — stūmė 'mane moteriškė 
j^rie uslanėlio. — nusimesk ta permirku
sią milinę. . . Fe! — susiraukė ji. —Kaip 
toradvoko drabužis nuo lietaus! O iau ta
vo kojos, kojos!—vėl suplojo ji rankomis. 
—Kur taip nusibraidei?!

Aš ėmiau pasakoti viską. Moteriškė 
susigriebė rankomis už žandų, klausėsi 
nejudėdama, išplėtusi akis.

— Šito negali būti?! — suriko.
— Gali! — storu balsu atsiliepė vyriš

kis, iau atsisėdęs prie stalo. — Aš sakau 
— gali! Viskas, gali būti. Ar nežinai šitų 
kulokų? Iš akių matau — nemeluoja vai
kas !

— Pone šventas, saugok ir neapleisk 
mūsų! O tave taip ir paleido vieną?

— Gali. — vėl pakartojo vyriškis. —O 
tu, žmon, ką beaikčioius, geriau paklaus- 
tum, ar ne alkanas svetys? Turi ką at- 

. kišti?
) Moteris sutriko, žvilgterėjo į vyrą 

kaltomis akimis.
— Kaip tyčia namuose jokio pavilgo,— 

pratarė nusiminusi. — Pora bulvelių liko 
nuo vakarienės.

— Nešk tas. Duonos žiauberį surasim, 
druskos. . . Žiūrėk, ar tik ne svogūnas 
kabo ten kasoj? Vienas turėjo dar būti. 
Viską nešk! Kuo bagoti, tuo ir rodūs 
svečią pasitikti.

Lopšyje kylkteleio vaikas. Moteris nu
skubėjo ten. Praskleidusi marškonę, nu- 
niro iki pusiau lopšio gilumon, kalbino 
neramuolį, čepsėjo lūpomis, matyt, sten
gdamasi iššaukti io šypseną. Vyriškis 
pakilo’, pats suieškojo bulves, duoną, pa
pusto peilį į stalo pako j į, ėmė pjaustyti 

Svogūną.
— Mažylis susirgo, štai kas negerai, — 

pratarė. — Ir negerai ir gerai. Kad ne- 
mažylis, seniai būtumėm žiburį užputę ir 
sumigę, ir būtum tu praėjęs mūsų na
mus. — Jo balsas šiurkštėjo. — Ir būtum 
tu praplumpines pro sali, kad skradžiai 
žemės nugarmėtų šitie kulokai!

Ir kai aš kimšau už abiejų žandų pa
duotus skanėstus, jis susirūpinęs žval
gėsi po trobos vidų, matyt, kažką svars
tydamas.

— Neišmanau, kur tave paguldžius. 
Gal, sakau, ant krosnies, ką? Feliksiu- 
kas ten vienas miega, pastumsi jį pasie
nin ir gulk. Tik autuvą pasidžiauk ant 
Jęoptūrėlio, pradžius iki ryto.

— O koptūrėlis tai atšalo! — pasigir-

pu«l. Laisvė (Liberty) Ketvir., lapkričio

do balsas nuo krosnies.
Aš atsisukau. Nuo krosnies žiūrėjo 

mieguistas berniukas, trejetą metų jau
nesnis už mane, keistai patamsėjusiais 
paakiais. Žiūrėjo ir šypsojosi.

— Atšalo koptūrėlis! — patvirtino jis 
linksmai. — Autuvą reikia kišt pašonėn, 
prispaust ant šilto laito — tada išdžius. 
O koptūrėlis nuo pat ryto šaltas! Nieko 
nebėr šilimos.

— Netauzyk tiek daug, — nepiktai su
barė jį tėvas.

Aš atsiguliau ant krosnies šalia Felik- 
siuko ir miegojau iki pat aušros kaip už
muštas. 0 rytą, pavalgęs drauge su visa 
jų gausinga šeima pusryčius ir padėko
jęs už nakvynę, išsiruošiau vėl į kelionę. 
Vyriškis išėjo kartu su manim. Ant pe
čių jis užsimetė didelį krepšį, kuriame 
buvo sudėti šarpokas, didžiulis grąžtas, 
aštriai išgaląstas kirvis.

Oras buvo išsigiedrijęs. Visą rytą pa
dangė degė gelsvu raudoniu. Paryčiui 
kiek pašalo, dėl to dabar po kojomis sau
sai traškėjo sustyręs ledas, su kiekvienu 
primynimu švirkšdamas apačioje susi
tvenkusį vandenį. Saulei tekant pasie
kėm kryžkelę. Vyriškis sustojo.

— Suku čia, — pasakė. — Aš, matai, 
esu meistras. Visą žiemą sėdėjau dykas, 
rankas ant pilvo sukryžiavęs. Paskuti
nius kaulelius apčiulpėm. Dabai4 orai pa- 
drungo, vėl pašaukė mane, štai ir einu. 
Ir tu eik, tiktai nepalik visko šitaip. Pa
sakyk tėvui, tegu teisman traukia. Netu
ri jie teisės taip galvijiškai daryt žmo- 
gui!

— Aš pasakysiu.
— Ir pasakyk. O jeigu reikės liudinin

kų— mane palaukit. Aš jau išdėsiu viską 
į akis! Kad be reikalo parsivežei, tai ir 
parvežk, būk toks geras. Nėra įstaty
mo vaikus naktimis varinėti!

— Aš pasakysiu, — vėl pažadėjau jam.
— Ir pasakyk!
Ištiesė ranką, kietai suspaudė manąją. 

Veidas jo buvo rūstus, o akys pablizgo 
tais nesugaunamais žiburiukais, kokius 
aš mačiau pernai Petro akyse, kai pali- 
cija areštavo jį ir vedė surištom rankom 
per priemenę.

— Keliauk, sveikas, vyre! — palinkė
jo jis. — Ir netylėk! O tai kas gi čia da
bar išeina? Tu nutylėsi, kitas nutylės, 
trečjas, tai jie ir visiškai ant sprando už
sisės, visiškai padūks! Ogi ir mano pa
ties Feliksiukui greit į piemenis — tai ir 
su juo šitaip?! Nesulauktų jų galva, šitų 
kulokų!

Truktelėjo krepšį, pasitaisė jį ant pe
čių ir pasuko iš vieškelio keliuku, tolu
moje dunksančių vienkiemių pusėn.

Aš nuėjau savo kryptim.
Tiktai pačią pavakarę pasiekiau na

mus. Tėvas pasitiko mane kieme, rūs
čiai suraukė antakius.

— Tu ką gi dabar? Parnešei kirvelį?!
“Parnešti kirvelį” — reiškė parbėgti 

iš šeimininko, nesulaukus metų pabaigos. 
Ir tegu viešpats dievas saugo nuo šito vi
sus, kurie eina piemenauti ar bernauti. 
Visame mūsų kaimelyje. . . E, ką ten 
kaimelyje! Visoje apylinkėje neatsiras 
žmogaus, kad ištiestų tokiam ranką ar 
pažiūrėtų į jį geresnėm akim. Kiekvienas 
nebaudžiamai šaipysis iš jo kiekviena
me žingsnyje, niekins ir tyčiosis kiekvie
noj vietoj. Ir kur tu nepasisuktum, kur 
neitum, su kuo nesusitiktum, visur tau 
pasakys už akių ir į akis:

—Silpnaprotis! Kirvelį parnešė!

SEKMADIENĮ
LAPKRIČIO 17 SUNDAY

NOVEMBER

Visi Traukime į Savo gražiąją Sueigą Bei Pokilį 
Prakilniam Apšvietos Tikslui — Tai Bus Metinis

LAISVĖS KONCERTAS
PRADŽIA 3:30 Vai. POPIET. įžanga tiktai $1.50 Asmeniui

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

O

ĮDOMUS NUMERIS ŠIO KONCERTO PROGRAMOJE BUS GARSUSIS

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

SUZANNA KAZOKYTĖ
Sopranas

JULIUS KRASNICKAS Am ilia Young
SopranasTenoras

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Ona Dirveliene
Sopranas

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ 
baritonas

Ištisa Koncerto Programa

Ir todėl aš net sušilęs skubėjau pasa
kyti tėvui viską, kaip buvo iš tikrųjų ir 
kad aš nekaltas, ne savo valia neišlaikiau 
metų. O paskui papasakojau apie meis
trą, jo patarimą nenusileisti ir pasisiūly
mą į liudininkus teisme. Tėvas klausėsi, 
rūsčiai suraukęs antakius, žiūrėdamas 
kažkur šalin.

—Tu nekaltas, — pasakė.—O tavo tas 
meistras — durnius! Su turčiais bylinė
tis pradėsi — paskutines kelnes nusi
mausi. Ir koks iš jo liudininkas?! Ką jis 
matė? Ką žino? Ar maža nereikalingų 
vaikų vaikšto naktimis vieškeliais!

— Tai mes ir nutylėsim, tėte?!
— Eik trobon! — atkirto jis piktai. — 

Tavo reikalas susirasti naują šeimininką 
ir išeit, o visa kita — palik man!

Ir štai dabar aš vėl sėdžiu namie. Ir 
diena po dienos laukiu, kada atvažiuos 
naujas šeimininkas, kuriam aš būsiu rei
kalingas. ..
■............... (Bus daugiau)
,v.) 14, 1957 /

Washington, D. C.
Laimėjimo ir džiaugsmo 

balius Baltimiorėje
Važiuoju, busu iš Wash- 

ingtono į Baltimorę. Diena 
giedri, saulėta.

Atvažiavęs radau, kad 
LLD 6-tos apskrities kon
ferencija ką tik pasibaigė. 
Buvo labai malonu, kad vi
si gyvi ir sveiki. Draugai 
statė man klausimus, kodėl 
taip pasivėlinau, kame do 
priežastis. Sakau, šį kar
tą turite man atleisti ir ne
barti. Labai norėjau da
lyvauti tokioj svarbioj kon
ferencijoj, bet žmona jau 
ilgokai nesveika . . .

Draugės atnešė iš savo 
darželių daug visokių gė
lių. Apstatėm jomis visus 
prirengtus stalus. Salė at
rodė šventiškai ir buvo ma
lonu ir jauku.

Suėjo virš penkiasdešimt 
draugų ir svečių, kožnas 
užsimokėdamas po du dole
rius.

Apie Šeštą valandą salė 
tapo pripildyta svečiais. 
Ūpas buvo geras. Gaspadi- 
nės šventiškai apsirėdžiu- 
sios, su miela šypsena pra
dėjo duoti vakarienę.

Svečiai, gerokai pasivai
šinę, šnekučiavosi.

Po vakarienės man teko 
pasikalbėti su dauguma da
lyvių. Visi buvo užganėdin
ti ir gyrė gaspadines už 
pagaminimą tokios skanios 
vakarienės.

Pirmininkas Žemaitis 
trumpai paaiškino tikslą ši
to iškilmingo susirinkimo. 
Matote, baltimoriečiai LLD 
25-tos kuopos nariai, šven
čiame dvigubą šventę: ke
turiasdešimt metų egzista
vimo ir tai valstybės ge
neralinis prokuroras pa
reiškė, kad mūsų dvi or
ganizacijos — LLD ir LDS 
—nėra pavojingos valdžiai, 
ir išbraukė iš subversyvio 
sąramo. Pirmininkas svei
kino centro komiteto na
rius ir draugijų narius, ku
rie tvirtai stovėjo prieš re
akcijos užmojį. Stokime, 
draugai, visi į darbą aplan
kykime tuos asmneis, ku
rie per persekiojimo aud
ras* iš organizacijos pasi
traukė; kvieskime kiekvie
ną grįžti. Nepamirškime 
taipgi lietuviško jaunimo. 
Tegul ateina pas mus į tal
ką .. . Tegul mūsų pažan
gios draugijos bujoja ir be 
paliovos dirba liaudies nau-’ 
dai.

Pirmininko trumpa, bet 
aiški ir naudinga kalba ta
po sutikta nuoširdžiu del
nų plojimu.

Dabar, mieli svečiai ir 
draugai, pasilinksminkime, 
pabaliavokime,—baigė pir
mininkas.

Buvo padarytą vieta šo
kiams. Muzikantas armo
nika pradėjo groti lietuviš
kus ir amerikoniškus šo
kius. Daug porelių pasilei
do šokti. Antrame salės 
gale susispietė būrelis dai
ri orių, Dainavo liaudiškas 
daineles.

Buvo smagu ir malonu. 
Tai buvo tikra lietuviška 
puota.

Gaila, kad dauguma bal- 
timoriečių draugų nedaly
vavo toje šventėje.

Tariame širdingą ačiū 
gaspadinėms už pagamini
mą tokios skanios vakarie
nės. Taipgi ačiū tiems 
draugams, kurie gerokai 
pasidarbavo jos surengi
mui.

Steponas Joniškietis

Aido Choras
Vadovaujant Mildred Stensler

Suzanna Kazokytė
Dramatiškas sopranas, pasižymė

jusi operų ir koncertų 
solistė, ne’wyorkiete.

Augustinas Iešmantą
Baritonas, operų ir koncertų 

solistas puikios karjeros 
dainininkas.

AMELIA YOUNG
Sopranas, puiki dainininke, 

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 v

numeris.

Ona Dirveliene, sopranas, 
J. Sabaliauskas, tenoras

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

linkės lietuvių mylimi talentai.

ANN SALYK — Pianistė

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

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

Liberty restaurantas bus atdaras per ištisą dieną ir aptarnaus valgiais
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Waterbury, Conn.
Kaip praeitis parodo, ru

denį ir pavasari daugiau 
žmonių miršta negu vasa
ros ii* žiemos laiku. Aš to 
nesuprantu, bet taip yra.

Lapkričio 3 d. mirė A. 
Makreckas, kilęs iš Lenki
jos, bet buvo per daugelį 
metų La’svčs skaitytojas. 
Neseniai buvo atvykęs iš 
New Britain, Conn. Gyveno 
2245 Plank Rd., Waterbu
ry, pas giminaičius. Nors 
velionis buvo lenkų tauty
bės, bet skaitė Laisvę, my
lėjo lietuvius, norėio žino
ti, kas dedasi tarp? lietu
vių darbininkų. Jis mylėjo 
apšvieti} ir ją rėmė pagal 
išgalę.

Lapkričio 4 dieną staiga 
mirė, bedirbdamas savo 
krautuvėje, Izidorius. Bu- 
balas, 23 West Porter St. 
Buvo kilęs iš Lietuvos nuo 
Kauno. Prieš 47 metus at
vyko į Ameriką, Waterbu
rin, ir čia išgyveno 42 me
tus. Užaugino 3 dukteris 
ir vieną sūnų, visi vedę. Tu
rėjo 5 brolius — 4 Ameri
koj, vieną Lietuvoj. Seniau, 
atmenu, velionis, grojo mū
sų parengimuose ir vis ne
mokamai, o vaikai dainavo 
Vilijos chore. Paskutiniais 
laikais, per keliolika metų, 
turėjo valgomų daiktų 
krautuvę, turėjo dirbti il
gas valandas, negalėjo lan
kytis į parengimus, netu
rėjo laiko. Velionis dar bu
vo nelabai seno amžiaus.

Taipgi mirė sena Water- 
burio gyventoja M. Kukai- 
tienė, jau pagyvenusi mo
teris—apie 79 metų. Jos 
vyras K. Kukaitis mirė 
1937 m. Vėliau buvo ište
kėjusi už rusų tautybės vy
ro, kuris mirė prieš apie 5 
metus. Kilusi iš Lietuvos. 
Į Ameriką atvyko prieš virš 
50 metų. Paliko sūnų ir 
dukterį. Per daug metų 
užlaikė gėrimų užeigą, apie 
porą metų niekuo neužsiė
mė.

Lai visi trys ilsisi ramiai!
Vilkaviškis

Philadelphia, Pa.
ALDLD 6-tos apskrities 

konferencija įvyko Baltimorė- 
je, Md.t spalio 20 d. Delega
tai ir komiteto nariai susirin
ko laiku, kaip 10 v. ryto. 
Nors kuopos neskaitlingai da- 

6 lyvavo, bet daug dalykų buvo 
apsvarstyta.

Kadangi draugija paliuo- 
suota nuo juodojo sąrašo, tai 
ALDLD nariai atsiduso leng
viau. Po apsvarstymų nutarta 
atsišaukti i tuos draugus, ku
rie apleido draugiją, prisibi
jodami papulti į bėdą, ragi
nant juos, kad sugrįžtų i vie
tines kuopas.

Nutarta paaukoti Centrui 
$10, taipgi $10 politiniams 
kaliniams; užmokėta $5 Lie
tuvių Meno Sąjungai duoklių 
už 1958 metus

Pasibaigus konferencijai, 
buvo labai puiki vakaiienė, 
visko pilna. Baltimoriečiai vi
suomet puikiai priima svc- 
čius.

A. Lipčius

Binghamton, N. Y.
Padėka

Dėkojame visoms ir vi
siems, kurie prisidėjote prie 
gėlių nupirkimo ir simpatijos 
išreiškimo per Laisvę velionio 
Antano Mainionio šeimai ir 
artimiesiems, kuris staigia 
mirtimi mirė 1957 m. rugsėjo 
30 ld. Dėl gėlų surinkta $23, 
dėl simpatijos $30 pasiųsta į 
Laisvę. Draugė L. Mainionie- 
nė aukojo $10 į Laisvės fon
dą.

Dar syki tariame ačių už 
kooperavimą su mumis.

J. iK. Navalinskienė ir 
A. Maldaikienė

Rochester, N. Y.
Lapkričio 2 d. Įvyko pa- 

žmonis, kurį surengė moterų 
ir vyrų LLD k p. spaudos nau-
(•ai. Pavyko neblogiausiai. 
Nors oras pasitaikė labai lie
tingas, bet geri pabijotai 
pribuvo ir turėjo gerus lai
kus be vakario niaujant.

Buvo iššaukti pakalbėti ir 
paagituoti, kad svečiai paau
kotų spaudos reikalams, P. 
Malinauskas ir B. W. Čer
niauskas. Paaiškino apie* Lie
tuvą, ką jis girdėjo iš Cana- 
dos delegatų, buvusių Lietu
voj, nes Černiauskas duvo nu
važiavęs i Kanadą “Liaudies 
Balso“ 25 m. jubiliejui mi
nėti. Visi ramiai klausėsi, 
kad išgirsti teisybės žodi 
apie Lietuvos dabartine tvar- 
l ą.

Virėjomis buvo: G. Labei- 
kieTiė, V. Bulliene, P. Sad- 
wik, L. Bekis. šie vyrai dir
bo : J. Labeika, J. Vaitas. 
Aukas rinko: D. Valtienė, 
F. Malinauskas. Prie stalų 
patarnavo E. ūsevičienė, ti
ksėtus pardavė K. Žemaitie
nė ir E. ūsevičienė.

Maistą aukojo: G. Label- 
kienė, V. Bullienė, N. Balta
kienė, D. Valtienė, L. B. Po 
1 dol. maistui pirkti davė: 
O. Balzai; K, Žemaitienė. S. 
Vaivadiene. šie draugai da
vė po 1 dol. gėlimams: R. 
Barauskas, F. Gricius, J. 
Stančikas, M. Waidyla, J. 
Vaitas, P. čereška, P. Mali
nauskas, J. Labeika, A. IVFil- 
čius, S. Gendrėnas.

Parengimo pelną paskirs- j 
1ėm sekamai: Liaudies Bal-| 
sui 25 dol., Vilniai 10 dol., o 
likusis pelnas ir aukos 95 
dol. Laisvės vajaus reikalams. 
Pinigai jau pasiųsti.

širdingai visiems dėkoja
me už atsilankymą, už au
kas ir visiems dirbusiems (r 
aukojusiems didelis ačiū*

•

Serga A. Bekešius, randa
si ligoninėje. Buvo operuotas.

L. B.

Utica, N. Y.
Stanlis Pranaitis iš Earl

ville, N. Y., pasimirė spalio 
31 dieną.

Palaikai buvo sudeginti 
Waterville, N. Y., krematori- 
joj .lapkričio 3 dieną.

Draugas Pranaitis buvo 81 
metų senuolis, senas Laisvės 
skaitytojas. Jo moteris pasi
mirė kokie 6 mėnesiai atgal 
ir tas tur būt jam pagreitino 
mirtį. Ligoninėje pasikankino 
6 savaites. Į koją Įsimetė gan- 
grina, turėjo nupjauti.

Paliko 6 sūnus ir vieną 
dukrą. Sūnums pridera pa
garba už išpildymą tėvų pa
geidavimo, n e s palaidojo 
taip, kaip tėvai prašė gyvi 
būdami, be bažnyčios.

Wm. Goodis

The Greater New York Fund

• > • •

Lietuvių Spauda Amerikoje ;•
’• Nuo pirmos Lietuviškos Gazietos iki dabartinių laikraščių •» 
’• nuo 1879 metų iki 1955 metų ’J
o kiek kokių kur buvo leidžiama laikraščių ir žurnalų, visi yra N

sudėti su paveikslais leidėjų, rašėjų ir pačių laikraščių. Pa- R 
o rašė ir išleido F. Lavinskas su stipriais, gražiais viršeliais. G 
•• Kaina tik $4.00. Kas pirks knygą Angliakasių Atsiminimai 
•• ir Lietuvių Spauda Amerikoj, tas abidvi knygas gaus už R 
J; $5.00. Įdėkite penkinę į laišką ir atsiųskit, knygas tuoj gau- 
E site. Rašykit aiškiai savo adresą. Kreipkitės į
• ' Frank Lavinskas, 41-41 46th St., Long Island City 4, N.Y. R > > i < i

LIETUVIU TARPE
“Laisves” koncerto atgarsiai

Pranešu1 “Laisvės’’ štabui, 
kad mes Į jūsų koncertą at- 
pleškėsime ne mažiau kaip 
šešiomis mašinomis ' 1apkričio 
17-tą d. Dar nežinau, kiek su
sidarys pašalinių, bet manau, 
kad jų bus daug. Nes kasgi 
nenorės pasiklausyti Wor- 
cesterio garsaus Aido Choro 
ir dar garsesnio jo mokytojo, 
komandieriaus ir muziko Jo- 
no Dirvelio ir mūsų garsiojo 
dueto, Jono Sabaliausko ir 
Onutės Dirvelienės, nes jų 
dvieju balsai it aukso varpe
liai — švelniai, švelniai paku
tena klausytojo širdį.

Na, o kas nenorės pasiklau
syti pagarsėjusio Brooklvno 
Aido Choro, kuriam vadovau
ja jau per daugeli metų mūs 
mylima Mildrutė Stensler.

Ogi Susnikų Jurgis sakė 
bus, šiur. Nes jau ir savo pa- 

Į nelę tur... Taip pat jis sake: 
“Pasakysiu arba padainuosiu 
gražią trumpą poemėlę, jei 
tik man duos nors keturias 
minutes laiko“. Jis sakė: no
riu parodyti, kad mūsų pub
liką galima patenkinti ir be 
didelio talento, be auksinio 
skambančio balso ir be jokių 
muzikos gaidų. Kiek tame tie
sos, ne man spręsti.

Kon. Kviestis

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 ši sekmadieni.

Valdyba

Veltui galite 
pamatyti, kaip 
skris Menuliu
Norite pamatyti pilno ilgio 

puikų fantastinį filmą apie 
tai, kaip bus keliaujama ra
ketomis i mėnulį? Toks fil
mas bus rodomas, ir dargi 
veltui, Polonia klube šį šešta
dienį ir sekmadienį, šeštadie
ni filmas rodomas 8 valandą 
vakaro, sekmadieni 3:45 po- 
p:et. Polonia Club randasi 
201 Second Ave., prie 12th 
St., Manhattane.

Polonia Club yra pažangių 
New Yorko lenkų Įstaiga. Ten 
labai dažnai rodomi filmai ir 
kitokie perstatymai ir dažnai 
Įejmas laisvas. Prie klubo 
taipgi randasi valgykla, ku
rioje servuojami Rytų Euro
pos stiliaus valgiai, karšta ka- 
\a ir t. t.

Pažangūs lenkai kviečia ir 
lietuvius Į tiros pobūvius atsi
lankyti. f1 :

Tyrinėjimas apie komunizmą NY 
viešuose projektuose jau baigėsi

Jau pasibaigė taip vadina
mas tyrinėjimas, kurį miestas 
pravedė viešuose projektuose.

Keletas mėnesių atgal 
“Daily News” pradėjo rėks
mingą kampaniją, sakydamas, 
kad New Yorko viešuose pro
jektuose - butuose yra susida
rę “komunizmo lizdai“. Tas 
laikraštis teigė, kad daugelis 
tu projektų vedėjų ir kitokie 
tarnautojai esą komunistai 
arba jų bendrakeleiviai. Ko- 
misijonierius Charles II. ’Pen
ny, kuris yra kaip ir tyrinėji
mų galva New Yorke, pats 
apsiėmė tyrinėjimui vado
vauti. Ir štai po kelių mėne
sių išleistas raportas. Jame 
sakoma, kad nerasta jokių 
daiktinių Įrodymų, kad ko
munistai tikrai “infiltravo’’ 
tuos projektus. Taip praneša 
“Times“ — to laikraščio ant-

Po miestą pasidairius
Naujas rinktinis choras

Nacionalinis Muzikos insti- 
1 utas (National Institute for 
Music) skelba, kad sudarė 
naują rinktini chorą, kuris 
bus žinomas kaip The Natio
nal Chorus of America. 300 
dainininkų buvo padavę apli
kacijas stoti j tą chorą ir 54 
tapo parinkti. Visi parinktie
ji yra dainininkai, kurie turi 
nemenką išsilavinimą muzi
koje ir dainavime.

Tai bus, kaip atrodo, profe
sinis choras, kuris gastroliuos 
šioje šalyje, o gal ir užsieny
je.

,i —:—
Tūlas Astorijos - Flushin- 

go vaisių krautuvės savinin
kas, Albert Cumello, aną 
dieną pradėjo atidaryti ba
nanų dėžę, kurią jam tą ry
tą pristatė iš vaisių rinkos. 
Gurnelio išgirdo kokį tai gar
są tarp bananų. Jis manė, 
kad tai pelė, kaip tai kartais 
pasitaiko vaisiuose ir įkišo 
ranką vidun. Bet ją ištraukė 
pajutęs didžiulį skausmą ir 
apie tuo pačiu laiku pamatė 
ir priežastį — tarp bananų 
gulėjo suraizgyta - sumazgy
ta gyvatė, kuri jam Įkando 
rankon.

Pasirodo, kad gyvatė ke
liavo bananų dėžėje iš Gua- 
temalos, Hondūro ar iš kur 
bebūtų tie ' bananai impor
tuoti.

Cumello nusiskubino ligo
ninėn, kur jam duodami 
vaistai prieš nuodus, o gyva
te atiduota SPCA globai.

Pirmieji šalčiai pirmadie
nį ir antradienį palietė New 
Yorką. Ypatingai buvo šalta 
pirmadienio rytą, kuomet 
temperatūra buvo nukritusi 
iki 30 laipsnių. Miesto parei
gūnai jau pradėjo įspėti ne
turtinguosius Harlemo, Bed
ford Stuyvesant, Williams- 
burgo ir kitų 1 apylinkių gy
ventojus nenaudoti žibalinių- 
kerasinįn'ių pečių. Bet ką da
lyti, jeigu jie .kitokios šilu
mos neturi savo butuose, 
miestas- nesako.

Tie žibaliniair' pečiukai, 
kaip žinia, per paskutinius 
kelerius metus sukėlė daug 
gaisrų.

galvis sako: “No red cells 
found in Housing Agency” 
— kitaip sakant, butų agen
tūroje 'nerasta raudonų ce
lių...

O kaip su “Daily News”? 
Tas laikraštis, kaip matyti, 
su faktais nesiskaito. Tą pa
čią dieną, kai “Times” sake, 
kad tyrinėjimas nieko neati
dengė, “Daily News” išėjo 
su |tokiu antgalviu: “Bare 
Red ties in N. Y. Housing-' 
—reiškia, — atidengta rau
donu ryšių N. Y. butuose...

Toks antgalvis, bet pačio
je žinioje “News’’ kalba ne 
apie “raudonus“, o apie “ru- 
žavus”. Esą, viešų projektų 
valdybose randasi apie 150 
“ružavų” (pinks). Tai viso
kie buvę komunistai, buvę 
bendrakeleiviai, k omunlstų 
giminės ir kitokie “įtartini”...

Italų kalboje išeinantis 
New Yorko dienraštis “H 
Progresso !Italo - Americano” 
sako, kad praeitieji miesto 
rinkimai atnešė didelius lai- 
mėjimiiSj italų kilmės žmo
nėms. Queens apskrities pre
zidentu išrinktas Crisona, 
kuris užims Lundy vietą. 
Daug italų kilmės žmonių iš
rinkta teisėjais ir Į kitokius 
postus.

“III Progresso Italo - Ame
ricano” sako, kad niekad 
pirmiau “mūsų tautybės ele
mentas nebuvo toks stiprus 
New Yorko administracijo
je“. Tai nepaisant fakto, 
kad praeityje New Yorkas 
turėjo italų kilmės majorą 
(LaGuardia, Impelitteri), o 
dabar neturi.

Išbuvęs 10 metu kalėjime 
susitiko tikrą plėšiką

Frank Bonomo 194 7 me
tais buvo uždarytas : kalėji
mai! už vienos kompanijos 
apiplėšimą.. Šiomis dienomis 
jis kalėjime susitiko su F. P. 
Mullin, kuris prisipažino, 
kad jis tą kompaniją apiplė
šė. Atrodo, kad Bonomo, ne
kaltai išbuvęs 10 metų kalė
jime, bus Į paleistas.

Gaisras išvijo iš namu 
16 šeimų

Užsid e g u s apartment,ui 
466 Warren St., 'New Yorke, 
16 šeimų turėjo skubiai ap
leisti kambarius ir atsidurti 
gatvėje. 50 gaisragesių ten 
darbavosi.

Maskva. — Vietinio pla
netariumo vedėjas Porcevs- 
kis sako, kad jau nėra abe
jonės, jog Laika negyva.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

LLD 2-2 kp. susirinkimas įvyks 
lapkričio 14 d., LDS Klubo salėje, 
7:30 v. v., 9305 St. Clair Ave. Na
riai kviečiami dalyvauti, nes reikės 
rinkti Centro valdybą, blankas rei
kės grąžin’ti 20 d. lapkr. Taipgi bus 
raportas nuo parengimo. Po susirin
kimo bus vaišės. — Kom.

Jei jūs norite parduoti na 
mą ar biznį, paskelbkite Lais 
vėje, parduosite greit. Už pa 
skelbimą kaina žema.

Kelrodis į Laisvės 
koncertą

Traukiniais: Iš New Yorko, 
Brooklyno ir didelės dalies 
Queens patogiausia važiuoti 
BMT Jamaica traukiniu. Iš- 
sėsti lllth St. stotyje. Eiti 
du blokai. New Yorke Jamai
ca traukinys gaunamas Canal 
St. stotyje, o Brook lyne ant 
Broadway, ir Queens ant Ja
maica Ave,

Busais: l.š daugelio vietų 
Brooklyne ir Queęns galima 
privažiuoti busu B-22 Atlan
tic Avė., kuris eina pro salę.

Į busą B-22 galima per
sėsti su nemokamais transfė- 
rais iš 2-20 Decatur St. prie.- 
Penn ir Fulton Sts,

Iš Wilson Ave. buso vpersė- 
dimas prie Rockaway ir 
Broadway.

Iš Ralph Rockaway —prie 
Ralph Ave. ir Broadway.

Dar yra 3 linijos, kurioms 
B-22 transfėrai tinka tik par
važiuojant. Ir susiduria su 
daugeliu kitų busų linijų, bet 
toms kitoms jau reikia ekstra 
fėro, B-22 transfėrai netinka.

Automobiliais: Iš Naujosios 
Anglijos reikia važiuoti per 
Whitestone Bridge ir už tilto 
laikytis po dešinei. Sekti nu
rodymą į “International Air
port” iki Atlantic Avė., ten 
po dešinei ir iki Kultūrinių,' 
Centro.

Iš New Jersey arba Penn- 
sylvanijos, važiuojant per 
Lincoln Tunnel, važiuoti sker
sai miestą Į Middtown Tunnel, 
iš ten išvažiavus, sekti nuro
dymą “International Airport”, 
važiuoti iki Woodhaven Blvd, 

itcn sukti po dešinei ir važiuo
ti iki Atlantic Avė., o ten 
sukti po kairei ir važiuoti iki 
Kult. Centro.

Važiuojant per Holland, 
Tunnel, reikia važiuoti per 
Williamsburg Bridge, tik va
žiuojant Į tiltą laikytis po kai
rei, kad už tilto patekus i 
iškeltą ekspresinį kelią. Ten 
taipgi sekti “International 
Airport” ir važiuoti iki Wood
haven Blvd. x

Važiuojant per George Wa
shington Bridge, reikia va
žiuojant sekti nurodymą į Tri- 
boro Bridge, o paskui “Inter
national Airport” iki Atlantic 
Avenue.

•MATTHEW A. 
BUYUS

R (BUYAUSKAS) ;;

:: LAIDOTUVIŲ
; ■ DIREKTORIUS :

*06**ae*

:I Newark 5, N. J. ; ; 
MArket 2*45172

:: 426 Lafayette St. i
1» ' '

Dabartinės LietuviųŽODYN 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.
|liilill|l|llliiniliiiiįiiįrūiuiVVihliuilhmwjriiu^^ Egjjga ... .

4 pusi. Laisve (Liberty) Ketvir., lapkričio (Nov.) 14, 195#

Business Opportunity

VVestehestor, N. Y. Harrison. Dr>- 
licatessen. švari, įsteigta 10 m. GvM* 
ra vieta. Puiki proga tinkamam as
meniui. Bargenas, $8,500, su sande- 
liu ir įrankiais. HA. 8-6500. NesveL t 
kavimas pardavimo priežastis.

(222-226)

Established Corner Store. Ix>W 
rent. Ignitions, carburators, batter
ies, tires, generators, regulators and 
tune ups. Good opportunity for ex
perienced mechanic. TA. 2-1509.

(222-223)

Kepykla. Gerai įsteigta. Yonkers. 
Kaina prieinama greitam pardavi
mui. 3 m. lease, renda žema. Puiki 
krautuvė, gera įeiga. Keptuvė už
pakalyje. Dėl daugiau informacijų 
skambinkite YO. 9-8999.

(222-224)r

i
W. Hempstead, L. I. Delicatessen 

įsteigta 12 m. $900 jeigu. Daug/ 
mų ir krautuvių. Kaina $5000. A, 
kia $2,000 pinigais, balansas pagaff 
susitarimą. Nesveikavimas priežas
tis pardavimo. MA. 3-0699.

(222-224)

Nassau Co. Laundermat pardavi- 
vimui. 1 m. senumo, 10 mašinų, 1 
didelė. Daro vii'š $200 į sav., 5 die
nos. Galima padidinti. Daugiau jei
gu už išvalymą-išdžiovinimą. Renda 
prieinama. 4 m. lease. Priežastis — 
nesveikavimas. Dienomis Curtis 5- 
8640. Vak. Sunset 5-0435.

(222-226)

HELP WANTED MALE

Namų Darbininkas - daržininkas-* 
vairuotojas, ir prie įvairių pataiso
mų. Nuolatinis darbas, atostogo/s. 
Nuosavas kambarys ir TV. Vieta—• 
Long. Is. Kalbantis angliškai. Paliu
dijimai. Franklin 4-1278.

(222-224)

REAL ESTATE
Middle Village, Queens. 1 šeimai, 

6 kamb. ir vonia. Ištaisytas kamb. 
skiepe. Divonai iki sienų. Alumini- 
niai langai, durys visame name. Ug
niavietė, automatiškas gesinis pe
čius, aliejaus šiluma, garadžius ir 
kiti įtaisymai. Gera transp. Tuoj už
imama. $16,500. DA. 6-0209.

(222-225)

Seneliai miršta, negali 
patekti į prieglaudas

Chicago. — Keli sergan
tieji seneliai laukė vietos 
Oak Forest ligoninėje, bet 
belaukdami mirė jos nega
vę,. Ligoninės prižiūrėto
jai sako, kad norinčiųjų 
yra daugiau, negu galima 
sutalpinti.

Cook apskrities tarybos 
narys John Mackler siūlo, 
kad tie pinigai, kurie nu
matyta gauti iš paskolos 
bonų, net iki devynių ir 
pusės milijono, būtų panau
doti pastatymui naujų pa
statų, prie minimos ligoni
nės, kad belaukiant vietos, 
nereikėtų mirti, jos nega
vus.

LAISVĖS METINIS

KONCERTAS

Lapkričio 1 7 November

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y.




