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METAI 47-a

KRISLAI
TA ūsų met.nė iškilmė.
Visi prašomi ir 

įšviečiami.
%C*žiugūs balsai. 

Mūsų linkėjimai. 
Gavo per nosį. 
Nėra kelio atgal.

Rašo A. Bimba

Nepamirškite 
nio. Visi laisviečiai 
valios lietuviai iš arti 
būkite Kultūrinio Centro 
ditori joje.

Jau žinote, 
mūsų 
tinę 
ftfis.

s e kmaibe- 
, visi geros 

ii- toli
nu

bus 
me- 

koncer- 
Programa bus puiki, pir-

kad tai 
dienraščio Laisvės 
kilme, metinis

ir kuo pasididžiuoti!

Drau- 
nariai turi 

Skaitau 
rezoliu-

Petersburg, 
Taip pat 
ir 6-osios 

ivy-

Lietnvių Literatūros 
gijos kuopos ir 
kuo pasidžiaugti, 
gražią, entuziastišką 
c i ją. priimtą St. 
Florida, kuopos, 
gražiai pasisakė
a ps k r i t i es k on f e r en c i j a, 
kusi Baltimorėje.

Per pastangas. per kovą, 
per teismus Draugija laimė
jo, privertė prokurorą ją nu
imti nuo subversyviško są
rašo. Dabar tik reikia visut 
stiprinti organizacijos gretas.

Gautas pranešimas iš Chi- 
kad staiga smarkiai 

j žymu si s veikS-
(^IgOS, 
susirgo mūsų 
jas ir žurnalistas Leonas Prū- 
seika.

Visi laisviečiai esame susi
rūpinę ir siunčiame Leonui 
nuoširdžiau s i u s linkėjimus 
greitai ir pilnai susveikti!

Gavimui Naujų Skaitytoj y

LAISVES VAJUS
Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1, 1958
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New Jersey Va j brinkai ......................................
Pittsburgh© Vajininkai ......................................
Worcester, Mass. ............................................
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Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................
Philadelphijos Vajininkai ........................... .  .. .
Brooklyn© Vajininkai .. ..................................
S. Penkauskas—J. Blažonis, Lawrence-Lowell .. 
Hartfordo Vajininkai.........................................
So. Bostono Vajininkai ........................................

L. Pruseika, Chicago, Ill.........
A. Žemaitis, Baltimore, Md.
LLD Moterų Klubas

Binghamton, N. Y...........
Great Neck Vajininkai .........

Šlekaitis,

Tilwick, Easton, Pa.
Kvetkas, Cambridge, Mass.

' P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 
į Norwoodo Vajininkai .......

800
70-1

634
544
362 
.324
240
200

Chester, Pa.......................... 200
J. Dementis, Los Angeles, Cal. 160
A. Apšegienė, Auburn, Me. 148
V. Ramanhuskas, Minersville .. 148
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa.
J. Patkus, New Haven, Conn.
Stamford, Conri.................... .....
S. Puidokas, Rumford, Me.
A. Valinčius, Pittston, Pa......

New Jersey vajininkai pagriebė pirmą vietą.
Labai gražiai pasidarbavvo sekanti vajininkai,

(Tąsa 4-tam pusi.)

Gyvenimas Lietuvoje
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120
120
114 |
40
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Eisenhoweris ragina labiau ginkluotis, 
Nixonas ragina stiprinti šaltąjį karą, 

laisvią suvaržymą 
ginklavimuisi kalbėjo ii*, tybes sekretorius Dulles.

'Jis teigė, kad dabartinė pa
dėtis reikalauja ne tik 
s m a rkesnio ginklavimosi, 
bet “kai kuriu laisvių atsi
sakymo” — kitaip sakant— 
kai kurių civilinių laisvių 
suvaržymo. Stebėtojai sa
ko, kad Eisenhowerio, Nix- 
ono, Dulleso ir Weekso kal
bos rodo, jog administraci
ja pasiryžo imtis labiau mi- 

Toje pačioje biznierių ir litaristinio ir labiau reak- 
fabrikantų konferencijoje 
(ji vadinasi National De
fense Executive Reserve) 
kąlbėjo ir vice-prezidentas. 
Jis teigė, kad šaltasis karas 
dabar stiprėja, ir davė su
prasti, jog jis ‘turi būti sti
prinamas. Kalbą toje pa
čioje vietoje pasakė ir vals-

o Dulles kalba
Washingtonas. — Trys 

vyriausieji mūsų valdžios 
žmonės, prezidentas Eisen- 
howeris, vice-prezid e n t a s 
Nixonas ir valstybės sekre
torius Dulles padarė pa
reiškimus, kurių prasmė 
maždaug vienokia — vieto
je didesnių pastangų už tai
ką, didesnės pastangos tu
ri būti dedamos karinių jė
gų stiprinimui. Tas reika
linga akyvaizdoje fakto, 
kad Tarybų Sąjunga turi

Ceilonas kvies 
naftos žinovus

ipię 
galingus ginklus ir didelį 
techninį žinojimą, teigia 
jie.
Daugiau pinigų ginklams
Prezidentas Eisenhoweris 

pasakė kalbą Oklahoma 
City’je. Jo kalbos vyriau
sias punktas buvo, kad A- 
merika turi iš savo biudže
to išleisti daugiau pinigų 
apsiginkląvimui, mažinant 
išlaidas kitiems reikalams 
—kas paprastai reiškia — 
žmonių gerbūviui. Jis sa
kė, kad prisieis sulaikyti 
“ištisas kategorijas” fede
ralinės valdžios pastango
se, kad daugiau fondų ir 
pastangų galima būtų pa
švęsti apsiginklavimui.

Apie didesnius fondus

7-

prekybos sekretorius Sinc
lair Weeks, kuris Wash
ingtone kalbėjo biznierių 
suvažiavime. Jis sakė, kad 
sekamas biudžetas turės 
eliminuoti visą eilę sociali
nės gerovės išlaidų, ir tu
rės daugiau paskirti gink
lams.

Stiprinti šaltąjį karą

cinio kurso

Colombo. — Ceilono val
džia paskelbė, kad ji kvies 
tarybinius ekspertus, kad 
jie padėtų vystyti Ceilono 
naftos-aliejaus šaltinius. 
Ceilono valdžia sako, kad 
kviečiami tarybiniai eks
pertai, nes tai TSRS moks
lininkai pirmi iškėlė mintį, 
kad jų apskaičiavimu Cei- 
lone po žemės klodais tu
rėtų rastis turtingi naftos 
šaltiniai.

Jeigu Tarybų Sąjunga 
priims kvietimą ir siųs 
ekspertus, Ceilonas sudarys 
tam tikslui tam tikrą su
tartį su Sovietais.

Tuo reikalu jau užvestos 
derybos.

Chruščiovas sako: Žukovas 
puikus karys, bet prastai 
pasirodė kaip politikas

teliai. Todėl kolūkiečiai, o 
ypač kolūkio jaunimas sa
vo laisvalaikį praleidžia ne 
tik prie knygos, bet ir veik
liai dalyvaudami meninėje 
saviveikloje. Aktyvūs savi
veiklos dalyviai yra lauki
ninkystės bridagų kolūkie
čiai V. Kybartas, P. Rū
kas., J. Milašius ir eilė ki
tų. Saviveiklininkų pasta
tytus veikalus su įdomumu 
žiūri “Gegužės Pirmosios” 
kolūkio ir kaimyninių kol- 
kių nariai. Ypač didelį su
sidomėjimą sukėlė Paukš
telio “Asmeninis reikalas,” 
Maja Talvest “Gimimo die
na,” Miliūno “Vienas kar
tas nemelavo,” Olšanskio 
“Obelėlė” ir kt. Nuo dra
mos ratelio neatsilieka ir 
liaudies šokių ratelis.

Puikūs Traktorininkai
Utena. — Traktorininkas 

Mečys Ramoška ir prikabi- 
nėtojas Antanas Vainiušas 
iškilo į geriausių Utenos 
M T S darbuotojų tarpą. 
Traktoriumi “DT-54” jie. 

, , .x . x .. . iau įvykdė pusantros meti-arba kitu istorijų apie • _ z 1 nes normos, sutaupė kelis, 
šimtus kilogramų degalų, 
žymiai sumažino traktori- 
nių darbų savikainą.

Ne taip seniai šešioliktos 
traktorines brigados briga
dininkas Katinas kreipėsi į 
juos:

—Kuo jūs, vyručiai, Di- 
ddžiojo Spalio metinių išva
karės© manote pradžiugin
ti kolūkiečius?

—Suardami visas dirvas 
iš rudens, — trumpai atsa
kė brigadininkai jaunuo
liai.

Nepraėjo nė mėnuo, o 
“Stumbro” kolūkyje visi 
kalnai ir kloniai buvo išar
ti. Šaunūs mechanizato
riai, nepaisydami blogo oro, 
suarė 120 hektarų žemės. 
Nuo jų, žinoma, neatsiliko 
ir kiti brigados traktorinin
kai. Todėl kolūkiečiai tik
rai džiaugiasi. Pirmą kar-

Kultūringas kolūkis
Skaudvilė. — Į “Pirmo

sios Gegužės” kiekvieno 
kolūkiečio namus ateina po 
1-2 egzempliorius laikraš- * 
čių ar žurnalų, o visa apy
linkė gauna daugiau kaip 
300 egzempliorių periodinės 
spaudos leidinių. Daugelio 
kolūkiečių namuose gali
ma rasti knygų lentynėlę, 
kurioje matyti M. šolocho- 
vo “Pakelta velėna,” P. 
Cvirkos, J. Žemaitės raštai 
ir daug kitų, o greta jų 
“Bitininkystė,” “Sodinin
kystė” ir kt. Į apylinkę re
guliariai keturis kartus per 
mėnesį atsilanko kilnoja
masis kinas.

Veikia klubas-skaitykla, 
kultūros namai, prie kurių 
yra suorganizuoti liaudies 
šokių, choro ir dramos ra-

Maskva. — Chruščiovas, 
Bulganinas, Mikojanas ir 
keli kiti aukšti tarybiniai 
vadai dalyvavo bankete E- 
gipto ambasadoje viešinčio 
Egipto apgynos ministro 
Amero garbei. Kaip pa
prastai, Chruščiovas nema
žai kalbėjo, darydamas 
pareiškimus laikraštinin
kams, diplomatams ir ki
tiems svečiams.

Chruščiovas sakė, kad 
maršalas Žukovas dabar 
atostogauja, ilsisi, o kai 
baigs poilsį, stos prie nau
jų pareigų. Jis sakė, kad 
Žukovas, be abejo, yra pui
kus karys ir maršalas, kad 
jis turi didžiulius užsitar- 
navimus Tarybų Sąjungai, 
ir niekas tu užsitarnavimu 
nenori paneigti. Bet Žuko-

Husseinas j a u 
yra pasirengęs 
bėgti užsienin
Kairas. — Egipto spauda 

sako, kad Jordano karaliu
kas Husseinas jau yra pasi
rengęs bėgti užsienin. Jis 
jau yra išsiuntęs į bankus 

! Europoje apie du milijonu 
> dolerių ir prie jo rūmų vi- 
! są laiką stovi orlaivis su 
| sušildytu motoru, kad jis

vas, sakė jis, pasirodė pras- bile kuriuo laiku galėtų 
tu politiniu vadovu ir to
dėl šalis jį turėjo atstatyti 
iš aukštos vadovybės. La
biausiai Žukovas klydo, sa
kė jis, vystydamas savo as
mens kultą.

Chruščiovas dar išreiškė 
sekamas mintis:

Tarybų Sąjunga turi ga
lingas raketas, bet apie jas. 
perdaug nekalba, jomis ne
sišvaisto — Amerika tų ra
ketų neturi, bet daug apie 
jas kalba;

Britanija yra Amerikos 
satelitas. Niekas pasauly
je dabar nebijo “britaniš
ko liūto”;

Imperializmas dar pro
vokuoja Artimuose Rytuo
se, bet iš tų provokacijų 
nieko neišeis.

bėgti.
Husseinas, mat, bijo žmo

nių sukilimo prieš jį. Tuo 
tarpu jo valdžia švaistosi 
kaltinimais prieš Egiptą ir 
Siriją. Amano radijas sa
ko, kad Egiptas ir Sirija 
dabar .yra “k o m u n i z m o 
klapčiukai.” Kairo radijas, 
iš kitos pusės, sako, kad 
Husseinas yra Vakarų im
perializmo agentas.

Jordane beduinai - karei
viai dabar patruliuoja mies
tus, kurių gyventojai nusi
statę prieš Husseiną. Be
duinai, dykumų klajokliai, 
yra labiau atsilikę, mažai 
nusimano apie valstybinius 
reikalus,'ir todėl Husseinas 
labiau jais pasitiki. Į Jor
daną taipgi atvyko Saudi- 
Arabijos kariniai daliniai. 
Mat, Arabijos karalius Sa
udas remia Husseiną prieš 
Egiptą, Siriją ir arabiškus 
nacionalistus bendrai.

Tuo tarpu iš Izraelio pra
nešama, kad ir izraeliečiai 
koncentruoja armiją prie 
Jordano sienos. Jeigu Jor
dane įvyktų kokie nors ne
ramumai, izraeliečiai pa
skelbtų, kad tas liečia jų 
saugumą, ir jie bandytų 
okupuoti dalį Jordano teri
torijos.

ir Vytau- 
i troško 
pripažin- 

vyrai gavo

Juozas Tysliava 
tas Gedgaudą labai 
būti smetonininkų 
tais 
per nosį.

Buvo šitaip: 
Amerikos Lietuvių 
New Yorko skyriaus 
rencijoje smetonininkai supy
ko ant menševikų ir iš jos 

')pasitraukė. Konferencija jų 
vieton į tarybą išrinko Tyslia
va ir Gedgaudą.

H. Bet jsmetonininkai nutarė 
sugrįžti tarybon lr pareika
lavo, kad Tysliava ir Ged
gaudą eitų iš jos laukan- Jie, 
Tysliava ir Gedgaudą, neturį 
nei teisės, nei kvalifikacijų 
kalbėti Juozo Ginkaus, V. 
Abraičio ir kitų vardu!

vadais. Bet

paskutinėje
Tarybos 

konfe-

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS <■

Tarybiniai m o kslininkai 
pripažino, kad ir jie dar ne
surado būdu sugrąžinimui 
žemėn savo dirbtinųjų žemės 
palydovų, žino kaip juos iš
kelti erdvėn, bet nežino kaip 
įleisti žemėn.
a Kaip ilgai reikės laukti 
išradimo? Niekas nežino.

šio

“Sveikindamas” Spalio 
cialistinės revoliucijos 40-ą.ją 
metinę, Naujienų redaktorius 
sūri k o: “Industrializacija, 
įvykdyta žmonių krauju ir 
prakaitu!”

Grigaitis, matyt, mano, 
kad šios jo menševikiškos iš
minties niekas negalės sukirs
ti.

Bet kaip iš tikrųjų buvo ir 
yra? Kam užsipulti ant vie
nos Tarybų Sąjungos 
“kraują ir prakaitą”?

Labai, labai gaila, bet rei
kia skaitytis su tuo neginčija

mu faktu, jog iki šiol kitokio

so-

už

Bėda 
kad jis 
Ir nėra 
išliejęs.

kelio industrializacijai nėra 
mačiusi nė viena šalis. Tad 
aišku, kad be to visai negalė
jo apsieiti ir Tarybų Sąjunga.

Paimkime Angliją. Grigai
tis gal neskaitė Markso “Ka
pitalo
tai, kaip Anglija tapo suin- 
dustrializuota. Kiek ten pra
kaito ir kraujo buvo pralieta! 
Dideli upeliai.

Dar geriau. Paimkime mū
sų Ameriką. Menševikų re
daktorius nežino 'mūsų indus
trializacijos istorijos, 
su .juo bus ir tame, 
nėra dirbęs fabrike 
nė lašo savo prakaito
Jis nėra savo akimis 'matęs, 
kiek kraujo ir prakaito buvo 
ii- tebėra išliejama Amerikos 
fabrikuose, ypač kasyklose.

Aš dirbau plieno fabrike. 
Aš esu išliejęs daug, , daug 
galionų 
mačiau, 
įvyksta 
iš darbininkų gyslų. Kasmet 
Amerikos kasyklose užmuša
ma po kelis šimtus mainierių.

Tai visa Grigaičiui nežino
ma ir nesuprantama.

Plūsdamas Sovietus, jis 
tikrai gražiai pademonstravo 
savo didelę ignoraciją!

savo prakaito. Aš 
kiek su žeidimų 

ir kiek kraujo išteka

Paryžius. — Francūzija 
greitu laiku ats.teigs. diplo
matinius ryšius su Egiptu. 
Tie ryšiai tapo nutraukti, 
kai Francūzija kartu su 
Britanija ir Izraeliu užpuo
lė Egiptą apie metai atgal.

Maskva. — “Pravda” at
spausdino pilnas duomenis 
apie antrąjį Sputniką — 
b r a i ž inius, fotografijas, 
aprašymą. Atspausdinta ir 
šuns Laikos fotografija, 
kaip šuo atrodė pačiame 
dirbtiniamę palydove.

Tuo tarpu tarybiniai 
mokslininkai oficialiai pa
skelbė, kad pasiųs raketą į 
mėnulį dviejų metų bėgyje, 
o ateinančių penkerių metų 
bėgyje į mėnulį keliaus 
žmonės.

Londonas. — Darbietis 
parlamento deputatas Kon- 
ni Zilliacus padarė pareiš
kimą komuniptų laikrašty
je “Daily Workeryje.” Zil
liacus sako, kad dabar jau 
negali būti abejonės, kad 
mokslo technikos srityje A- 
merika atsiliko nuo Tary
bų Sąjungos.

tą po daugelio metų jie šie
met ramiai laukia žiemos, 
nes kaip gerų šeimininkų 
visos dirvos suartos iš ru
dens.

Komunistai atsiekė didelį 
laimėjimą Javos srityje,- 

jie stovi pirmoje vietoje
Jakarta. — Prieš kelis 

mėnesius komunistai atsie
kė diddelius lain^ėjimus ke
liose Javos salos provinci
jose. Dabar rinkimai įvy
ko dar vienoje provincijoje, 
Jogjakartoje. Komunistų 
laimėjimai čia pasirodė esą 
dar didesniais. Jie ne tik 
pralenkė Nacionalistų par
tiją, kuri anksčiau stovėjo 
pirmoje vietoje, bet gavo 
dukart daugiau balsų, ne
gu nacionalistai, o musul
moniškos partijos paliktos 
toli užpakalyje.

Dabar jau nėra mažiau
sios abejonės, jog komunis
tai yra stipriausia Javos 
partija, o Java ‘turi di
džiausią dalį Indonezijos 
gyventojų. Nors Javos sa
la nedidelė, joje daugiau

sudė-

mili-

kada

gyventojų negu visose kito
se Indonezijos salose 
jus kartu.,

Indonezija turi 82 
jonus gyventojų.

Kuomet bus laikyti
nors ateityje parlamenti
niai rinkimai (dabartiniai 
rinkimai yra vietiniai), ko
munistai pasirodys, sako
ma, esą stipriausia partija 
šalyje. Anksčiau ji stovė
jo trečioje vietoje po naci
onalistų ir Masjumi (mu
sulmonų).

Wiashingtonas. — Steven- 
sonas tarsis su- Dullesu pir
madienį. Po to pasitarimo 
paaiškės, ar Stevensonas 
vyks į Paryžių, kad daly
vauti NATO konferencijo
je kaip patarėjas.

Havana. — Nežiūrint aš
trios cenšūros, stebėtojai 
numato, judėjimas prieš 
Batistos diktatūrą Kuboje 
nenuslopintas. Priešingai, 
kova už laisvę šiandien 
daug stipresnė, negu metai 
atgal.

Sukilėlių vadas Fidel Cas
tro sukonsolidavo jėgas ir 
beveik užvaldė dvi provin
cijas — Siera Maestrą ir 
Oriente. Nepaisant perse
kiojimo, masės darbininkų 
ir kaimiečių simpatizuoja 
sukilėliams.
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NEGERAI!
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS atsisakė peržiūrėti pe

ticijas, įteiktas jam, kad būtų iš naujo persvarstyta 
Morton Sobellio byla.

Morton Sobell, kaip jau daugeliui mūsų skaitytojų 
žinoma, buvo teistas kartu su Julium ir Ethele Rosen- 
bergais. Pastaruosius teisėjas Kaufmanas nusmerkė 
mirti (jiedu buvo nužudyti elektros kėdėje), o M. So- 
bellį nuteisė 30 metams kalėti. Jis šiandien yra Alcatraz 
kalėjime, kuriame vyrauja žiauriausias režimas.

Rosenbergai ir Sobellis buvo nuteisti už tai, kad 
jie “suokalbiavę išduoti sekretus kitai valstybei” (Ta
rybų Sąjungai).

Tie, kurie stoja už naują Sobelliui teismą, sako, kad 
pirmasis teismas neteisėtai jį nuteisė kalėjiman, kad jis, 
Sobellis, buvo pagrobtas ir jėga ištrauktas iš Meksikos; 
daug dalykų, dabar paaiški, buvo atlikta neteisėtai, 
ruošiant jam bylą.

Apie 5,300 žymių amerikiečių pasirašė po peticijo
mis, reikalaujant naujo Sobelliui teismo. Jų tarpe yra ir 
Dr. Harold C. Urey, atominis mokslininkas, Nobelio 
premijos laureatas. Bei teismas, vienu plunksnos pa
braukimu, atsisakė Sobellio bvlą perkratinėti, peržiūrėti.

Mums rodosi, tai nėra gera. Mums rodosi, reikėjo 
suteikti Sobelliui naują teismą. Jeigu teismas būtų dar 
kartą suradęs, jog Sobellis yra kaltas, tuomet pas 
milijonus amerikiečių jau būtų išnykusi mintis, kad jis 
nekaltas. Tuomet būtų buvę visam reikalui sveikiau, o 
amerikinis teisėtumas būtų susilaukęs didesnės pagar
bos.

Nežiūrint to. kad Aukščiausias Teismas neigiamai 
pasisakė, Sobelko žmona, Helen Sobell, taipgi jo motina, 
Rose Sobell, išleido pareiškimą, kad jos tebetęs kovą 
už Mortono Sobellio reikalą. Jos tikisi, kad joms padės 
plačioji Amerikos visuomenė, kaip ji padėjo iki šiol.

lenų diena išrasta 439 
tais . . . Marija dievo 
tina pripažinta 481 
tais . . . Popiežiaus sostą 
ir dievo įpėdinystę popie
žius Vigilius išrado 539 
metais . . . Gavėnią — 547 
metais . . . Maldos prie 
Marijos išrastos 593 me
tais . . . Lotynų kalba baž
nyčiose — 600 metais . . . 
Kryžiai išrasti ir juos gar
binti pradėta 680 metais... 
“Šventas” vanduo pra
dėtas gaminti 6 8 2 me
tais . . .
popiežiaus kojas, išrasta 
708 metais ... 752 metais 
išrasti “šventi” ir stebuk
lingi paveikslai . . . Kry
žiaus dienas išrado popie
žius Leonas III 801 me
tais . . • Nors astronomija 
neturėjo dabartinių elek
troninių teleskopų, bet kad 
pana Marija jau yra dan
guje, sužinota 813 me
tais . . . Skaistykla išrasta 
1001 metais . . . Bažnyčios 

epadėjol Priešams prakeikimus išra- 
kc|-cio popiežius Grigalius VII

me- 
mo- 
me-

MATOT, KAS DAROSI!
PRAĖJUSIO trečiadienio New York Times skai

tome:
“Pasisekimas rusų dirbtinių žemės palydovų (sput- 

nikų) parodė, kad amerikiečiai yra lenktynėse su aukš
to intelekto žmonėmis, sakė senatorius Clifford P. Case, 
republikonas, iš New Jersey valstijos...”

Matote, kas darosi!
0 kaip čia seniai tie patys politikieriai spiaudė į 

rusus, sakydami, kad jie durni, tinginiai, nieko verti 
žmonės!..

Sputnikai daugeliui atidarė akis!

Aš — nieko neišradau. 
Taip pat nei mano gerbia
mi tėvai, nei seneliai. Už 
tai labai atsiprašau.

Greičiausiai bus kalta 
mūsų proproprobobutė. Ją 
prieš du su puse šimto me
tų Janiškių parapijos dva
sios ’ tėvas, iškilmingai su
čirškinęs ant laužo, pasiun
tė tiesiai pas Liucipieriu. 
Kaip seni bažnytiniai met
raščiai rodo, ji buvo kvali
fikuota ragana. Pirmiau
sia—visam kaimui užtrau
kė sausrą. Vėliau jos dėka 
uraganas sumaigė šeškaus 
malūną ir sugriovė špitolę. 
Potvyniai, badas, -epidemi
jos, parazitai irgi jos 
nuopelnas. Be to, išmoko 
pragaro išmonės — rašto, 
ir skaitė švento tėvo pra
keiktas gamtos- mokslo kny
gas.

Jos pragariška , karjera 
buvo baigta, bandant vel
niškais išradimais paveikti 
dievo galybę. Tai yra, kai 
bi-eso apsėstajam m . 
šimtas penkiolika mišių 
devyniolika egzortų, ji ligo
nį išgydė laukų žolelių mi
šiniu.

Šios pamokos negalima 
užmiršti ir dabar ... Ta 
tema ir išsikalbėjau su sa
vo draugu, kartu ir atsida
vusiu tikinčiuoju. Jis man 
pasakė, kad inkvizicija ne
lemtas švento Ignacio Lojo
los, ar kieno kito išradimas 
ir tos klaidos neverta minė
ti. Dabar, sakė jis, tas ma
no mokslo draugas, bažny
čia netik nebegydo maro ir 
kitų ligų šventųjų relikvi- jOg bažnyčia visą laiką bu-i

. Jog reikia bučiuoti) /? . .v i tanu

1077 metais. . . . Jubiliejai 
ir nuodėmių atleidimas už 
pinigus išrasti 1095 me
tais . . . Dabartinė išpa
žintis išrasta 1216 me
tais . . . Komunija — 1263 
metais . . . Relikvijos ir 
šventųjų kaulų garbini
mas—1563 metais . . . Bet 
kad panelė Marija nekaltai 
pradėjo, išrasta tik 1584 
metais . . .

Popiežiai neklaidingais 
tapo Pijaus IX dėka 1870 
metais . . .

Paskutinis išradimas —
jomis, bet noriai naudojasi 
mokslo ir technikos atsieki- 
mais. Užsienyje yra nema-j 
žai vyskupų, kurie žaidžia | 
futbolą ir tenisą. Kadino- 
lai skraido lėktuvais. Po
piežius žiūri televizorių'ir, Į ^^Jn^u*s

įVo ir yra už mokslą, pada
lytas visai neseniai (tiks
liai nenustatyta) . . .
I Taigi pilnai sutinku su 
bičiuliu. Nė žodžio neprieš- 

įtarauju . . . Aš visuomet už
• I _ . ...

LITUANISTAS E. FRENKELIS
VILNIAUS “TIESOJE” skaitome tokį prof. J. Bal- 

čikonio raštą:
“1957 m. spalio 2 dieną mirė Hamburge prof. Ernestas 

Frenkelis, vienas iš žymiausių šių dienų lituanistų.
“Prof. Frenkelis gimė Berlyne 1881 metais, studi

javo kalbotyrą Bonos, Berlyno ir Leipcigo universite
tuose. Apgynęs disertaciją iš graikų kalbos istorijos, 
jis buvo nuo 1909 m. paskirtas Kylio universiteto privat. 
docentu, nuo 1916 metų to universiteto ekstraord. profe
soriumi, o nuo 1920 m. ord. profesoriumi. Nuo 1938 
metų ligi mirties dirbo Hamburge.

“Prof. Frenkelis buvo plačios erudicijos ir nepa
prastai darbštus mokslininkas, kalbotyros klausimais 
rašė įvairiomis kalbomis. Buvo ne vieno krašto mokslo 
įstaigų narys, buvo jis ir Vilniaus lietuvių mokslo drau- 

• gijos narys.
“Nors prof. Frenkelis buvo žinomas savo mokslo 

darbais platesniam pasauliui, bet daugiausia jis išgarsė
jo kaip baltistas. Pakviestas 1927 metais Kauno univer
siteto humanitarinių mokslų fakultete skaitė paskaitas 

; iš indoeuropiečių ir lietuvių kalbotyros.
“Lietuvių kalbos mokslo klausimais prof. Frenkelis 

pradėjo domėtis jau nuo 1901 metų ir parašė nemaža 
svarbių darbų. Jo darbai ėjo atskiromis, knygomis ir 
straipsniais užsienio ir lietuvių mokslo reikalams skir
tuose žurnaluose. Iš svarbesnių jo raštų reikia čia pa
minėti:

“1. Syntax der litauschen Kasus (lietuvių kalbos, 
linksnių sintaksė) li928;

“2. Syntax der litauischen Postpositionen und Prae- 
positionen (lietuvių kalbos polinksnių ir prielinksnių sin
taksė) 1929;

“3. Die Erforschung der Litauschen Sprache der 
Wilnagebiets (Vilniaus krašto lietuvių kalbos tyrinėji
mas) 1936;

“4. Sprachliche, besonders syntaktische Untersu- 
chung dės kalvinistischen litauischen Katechismus dės 

'Malcher Pietkiewicz von 1598 (1598 metų Merkelio Pet
kevičiaus Kalvinų katekizmo kalbos, ypač jos sintaksės 
tyrinėjimas) 194.7;

“5. Die baltisches Sprachen (baltų kalbos) 1950;
• “6. Litauisches etymologisches Worterbuch (lietu-

užuot užtikrinęs dangaus I 
apsaugą, savo auksą bei 
brangenybes patiki bankų 
rūsiams ir nede gamoms 
spintoms . . . Dabar bažny
čia jau pripažįsta, kad že
mė sukasi, kad ji ne visa
tos centras . . . Dabarti
niais geofiziniais metais 
tvirtina, kad ji visuomet 
buvo už mokslą ir už išra
dimus, kad bažnyčia iš viso 
neprieštarauja mokslui.

—Nemaža išradimų pa
darė bažnyčia ir seniau, — 
užbaigė bičiulis, — pavyz
džiui, dievobaimingas vie
nuolis Švarcas išrado para
ka. ... •

gui, kad amžių eigoje kata
likų bažnyčia padarė įvai
rių išradimų ir, patvirtinti 
jo žodžiams, pateikiau kitų, 
anksčiau surinktu, bažnv- 
čios knygose paskelbtų is
torinių faktų. Pavyzdžiui., 
tuos išradimus galima net 
tiksliai datuoti. Štai:

...Kad danguje yra aniuo- 
lai sargai ir kad juos reikia 
garbinti, atrasta 360 me
tais. Jog Kristus gimė per 
Kalėdas, gruodžio 25 dieną, 
išrasta dešimts metų vė
liau — 370 metais . . . Pe-

Kaip pažymi užsienio 
spauda, pastaruoju mmetu, 
praėjus vienuolikai metų 
nuo Niurnbergo proceso, 
galutinai paaiškėjo mįslin
gos didžiausio karinio nu
sikaltėlio Geringo savižu
dybės smulkmenos. Kaip 
yra žinoma, Geringas mir
ties bausmės įvykdymo iš
vakarėse nusinuodijo. Ši
tokiu būdu jis išvengė kar
tuvių ir Amerikos saugumo 
tarnybai, saugojusiai įka
lintus hitlerinius vadovus, 
pridarė didelių rūpesčių,— 
Geringas nusižudė, esant 
ypatingai priežiūrai: kiek
vieną hitlerininką ištisas 
paras sekė specialūs pri
žiūrėtojai. Todėl supran- 
__ a, kad Geringo savižu
dybė tapo didele sensacija, 
kuri pateko į pirmuosius 
pasaulio laikraščių pusla
pius. Buvo išreikšti įvai
riausi spėliojimai. Ir štai 
pagaliau Miuncheno savait
raštis “Miunchner Iliustirt- 
te,” ilgai' nagrinėjęs klau
simą, pareiškė, kad nuodus 
Geringui pristatė fon dem 
Bachas.

Fon dem Bachas-želevs- 
kis, kilęs iš senos lenkų 
aristokratų giminės, tapo 
aukštu policijos pareigūnu 
ir SS generolu ir atsakin
gas už karo metais vykdy
tą Rytų fronto užnugaryje 
partizaninio judėjimo mal
šinimą. Jis taip pat atsa
kingas už Lenkijos sostinės 
nuniokojimą, už dešimčių 
tūkstančių taikių gyvento
jų mirtį. Niurnbergo pro
ceso metu fon dem Bachas 
buvo vienas svarbiausių 
hitlerininkų nusik a 1 ti m ų 
Lenkijoje liudytojų.

Bet iš kur gi jis gavo 
nuodus ir kaip juos įteikė 
Geringui? Į šį klausimą 
atsakė pats fon dem Ba
chas Miuncheno savaitraš
čio reporteriams, kurie ap- 

nusikaltėlį. 
reicho ga- 
hitleriniai 
aprūpinti 

nuodų ampulėmis, kurios

lankė šį karinį
Artėjant III 

lui, svarbiausi 
bet vadeivos buvočiau ką nors išrasti,

man nesiseka . . .
Tiesa, jūs gal paklausite, paprastai buvo nešiojamos 

o kur dingo Liucipierius irj burnoje ir turėjo būti hit-
skaistykla? Del skaistyklos ga
liu tuojau atsakyti: jos ne
bėra. Panaikinimo smulk
menų nežinau — bankro
tas, ar šiaip likviduota kaip 
nepilnavertė įmonė? Su 
Liucipieriu sunkiau — dar 
iki šiol jo niekur nesuti
kom nei aš, nei popiežius... 
Be to, kaip girdėti, jį kaip 
antimokslinį elementą taip 
pat ruošiamasi 
išlaidas . . .

Už tai dar kartą atsipra
šau:

“paskutiniu o j u 
patekus į priešų 
Tai buvo žinoma,

geliui hitlerinių “įžymy
bių.” Ir štai jį ištiko pir
moji nesėkmė. Nei buvęs 
Lenkijos gubernatorius 
Frankas, nei vermuchto 
štabo skyriaus šefas Jodlis, 
nei fon Papenas nenorėjo 
pasinaudoti jo paslaugo
mis. Visi jie tikėjosi, kad 
kaip nors išsisukt (tai pa
vyko tik fon Papenui).

Bet štai Bachas sutiko 
kalėjime Geringą, kuris pa
rodė ženklais, kad prašo 
nuodų. Jis nutarė išnau
doti atsitiktinius susitiki
mus kalėjime, kai kaltina
mieji buvo vedami apklau
sinėti. Po ilgų svarstymų 
fon dem Bachas pasiryžo 
vaizduoti hitlerinį fanati
ką, kurio nepalaužė net ka
lėjimas. Sutikęs Geringą, 
jis atiduodavo jam pagar
ba, ištempęs hitleriniam 
p a s v c i k i nimui ranką ir 
kaukšėdamas u ž k ulniais.

Šitokia jo poza pralinksmi
no nuobodžiaujančius pri
žiūrėtojus, ir pastarieji 
ėmė dažniau sudarinėk 
progą susitikti Bachui ir 
Geringui. Vieno tokio su-^ 
sitikimo metu Bachui pa
vyksta prieiti prie Geringo 
ir draugiškai jam paspaus
ti ranką. Užteko sekundės, 
ir ampulė su nuodais atsi
dūrė Geringo rankoje.

Fon dem Bachas pagaliau 
1951 metų pradžioje ofici
aliai prisipažino Amerikos 
valdžios organams. Ame
rikos kontržvalgyba ir pro
kuroras Kenfildas, ištyrę 
reikalą, nutarė, kad tikrai 
Bachas aprūpino Geringą 
nuodais. Kartu jam buv£ 
pareikšta, kad dabar nėra 
jokios prasmės užsiiminėti 
visa šia afera. Ir fon deęjd 
Bachas be jokių rūpesčiu 
grįžo sau namo.

Ką gi jis dabar veikia? 
Tuoj po karo jis buvo nu
teistas 10 metų kalėti, bet 
greitai buvo paleistas. Da
bar jis su šeima gyvena ne
toli Niurnbergo.

Kada “atrasta” Europa?
Jau keletą šimtmečių žmonės ir anksčiau pasiro- 

vyksta ginčai apie tai, kas | dydavo Orknėjų salose, 
ir kada atrado Amerikos (Kartą čia buvo rasta išmes- 
kontinentą. Bet retai kas ta į krantą pinta valtis, 
pagalvoja apie tai, kad, gal Dar anksčiau, 1508 metais, 
būt, buvo visai priešingas tokia pat valtimi priplaukę 
“atradimas,” kad Amerikos prie Anglijos krantų septy- 
gyventojai galėjo pasiekti ni žmonės, kalbėję nežino- 
Europos krantus. O juk ma kalba. Pasisekė supras- 
Šiaurės Atlanto vandenyno ti, kad jie atkeliavo iš va- 
dalies srovės geriau tinka 
plaukiojimui iš Amerikos į 
Europą, o ne priešingai.

1682 m. Orknėjų salose, 
Šotlandijos pakraštyje, pa
sirodė keistas žmogus, ne
panašus į europietį, nekal
bantis nė vi-ena tuo metu 
žinoma kalba. Vietiniai gy
ventojai jį pavadino finme- 
nu; kaip teigia kažkoks 
Martinas, tokie pat neaukš
to ūgio, tamsiaplaukiai

karų. Gali būti, kad tai 
buvo Šiaurės Amerikos gy
ventojai.

Visai įtiktina, kad pana
šius “atradimus” Amerikos 
gyventojai darė ir anks
čiau. Bet tai negalėjo nu
statyti kokių tai pastovių 
ryšių, tarp abiejų žemynų. 
Juk indėnai, patekę į 
ropą, jau negalėjo giųzti j 
savo tėvynę ir papasakoti 
apie tai, ką matė.

Waterbury, Conn
Teko nugirsti, kad vienas 

geras žmogus pirko naują 
didelį vežimą, kurin gali 
susėsti 9 žmonės, ir nori 
išbandyti jį, vykstant į 
Laisvės koncertą lapkričio 
,17 dieną, 110-12 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Prie 
jo dar galės prisiglausti as
tuoni kiti. Taigi, kurie no
rite važiuoti, matykite K. 
Krasnitską arba K. Dani- 
sevičių, o jie nurodys tą as
menį.

Aš ir pats norėčiau kar
tu vykti į tą metinę iškil
mę, nes mane tokie paren
gimai pilnai patenkina: su
eini daug seniai matytų 
draugų, pasikalbi ir minti
mis pasidalini. Aš po tokių 
sueigų visada daug geriau 
jaučiuosi, ir aš manau, kad 
kožnas gali jaustis geriau.I

Taigi pabandykite ir su
žinosite, ar mačys, ar ne. 
Man tai geriausia gyduolė.

Sueigų mylėtojas

na pas sesers sūnų, Rita 
St., Cheshire, Conn., arti 
Waterburio, netoli -E. Main 
St., už Kalvarijos kapinių. 
Jeigu kurie norėtumėte ap
lankyti, nemanykite, kad 
toli iš miesto. Nesunku su
rasti.

Taipgi serga Viktoras 
Radžiūnas; randasi namie, 
13 Lawrence St., Waterbu
ry. Bet daktaras sakė, kad 
gal turės eiti į ligoninę iš-i\ 
tyrimui. '

Biskis apie sputniką
r

Jau prabėgo virš mėnesis 
laiko, kai pirmas sputnikas 
buvo paleistas ir lekioja ap
link žemę, nežiūrint to, ar 
kam tai tinka, ar netinka. , 
Girdėt, kai kam netinka, jie 
nervinasi, bet jis sau lekia 
ir jau turi brolį, kuris taip
gi lekia, kurį daugelis žmo
nių tėmija ir tuomi jie la
bai patenkinti. .

Anądien mačiau vieti
niam laikrašty vieno dak
taro pranešimą, kad jis šfy 
keletu draugų matė antjrfą 
sputniką. Sako, buvo verta' n 
anksti keltis, nutraukiant 
miegą. Bet paklausykite 
ką vienas Keleivio skaity
tojas sako. Girdi, ameriko- . 
nai buvo pagaminę planą 
dėl to viso, kas dabar deda
si, o rusų šnipai išvogė ir 
rusams pardavė, ir dabar, 
rusai giriasi savo pirmeny
be .. .

Mano supratimu, ir dur
niai reikalingi, nes kai ka
da jie padaro juokų.

Vilkaviškis!

lerininkų 
šansu,” 
rankas, 
ir kiekvienas suimtas hit
lerinis vadeiva buvo 
kruopščiai apieškomas. A- 
pie šiuos apieškojimus fon 
dem Bachas suuodė ir nu
tarė kuriuo nors būdu nusi
nešti į kalėjimą nuodus. 
Suėmę jį, amerikiečiai atė- 

nurašyti į|mė iš jo visus asmeninius
I daiktus, bet neatkreipė dė
mesio į rankšluostį, į kurį 
buvo įvyniotas muilo gaba
liukas. Su šiuo muilo ga
balėliu, kuriame buvo nuo
dai, fon dem Bachas ir nu- į 
keliavo į Niurnbergo kalė
jimą hitleriniams nusikal
tėliams.

Būdamas kalėjime, fon 
deni Bachas įsitikino, kad 
vienas prižiūrėtojų dalinių 
karininkų yra buvęs jo pa
valdinys, Lenkijos mėlyno- j 
sios policijos, bendradar
biavusios su okupantais, 
narys. “Šie žmonės, — pa
sakoja fon dem Bachas, — 
apie mane buvo geros nuo
monės, nes aš juos visada 
sveikindavau “Heil Pilsuds
ki!” Todėl mano informa
cinė tarnyba kalėjime veikė j 
kuo puikiausiai.”

Tarpininkų ir buvusios 
mėlynosios policijos pade
damas, fon dem Bachas 
įteikia savo nuodijantį 
“brangųjį turtą” (taip jis 
tuos nuodus vadina) dau-

Vyt. Misevičius

Amerikos statistikas Ho- 
pas Č i t e m a s rado, kad 
Niu Yorke tą pačią dieną 
tarp kitų mirė keturi žmo
nės. Tai buvo Tomas Mar
šas, rašytojas, palikęs 5 do
lerius skolos. M a r v i k a s 
Bingham as, knygų leidėjas, 
palikęs 50 dol-erių turtą, 
Arturas Taunas, knygyno 
savininkas, palikęs 500 do
lerių turtą, ir Džemsas 
Ųekeris, makulatūros par
davėjas, palikęs 50,000 do
lerių palikimą.

vių kalbos etimologijos žodynas) 1955-1957, 6 sąsiuvi
niai, 480 psl., paskutinis žodis “naktinyčia.”

“Lietuvių kalbos etimologijos žodynas buvo visų jo 
darbų vainikas, todėl labai gaila, kad toks svarbus mūsų 
kalbos mokslui darbas liko nebaigtas. Autoriaus buvo 
sumanyta išleisti to žodyno 10 sąsiuvinių po 80 puslapių 
kiekvienas, iš viso turėjo būti 800 puslapių. Kaip ma
nome, iš dešimties jo išėjo tiktai 6 sąsiuviniai, liko 
dar 4.”

žinios iš mūsų miesto
Teko sužinoti, kad serga 

sekami Laisvės skaitytojai:
Draugė Lušienė turėjo 

operaciją ant akies, dabar 
randasi namie, 158 Fair
lawn Ave., Waterbury. Lu- 
šas taipgi praeitais metais 
turėjo operaciją ir po to vis 
negali atgauti pilnai svei
katos.

. Taipgi susirgo Edis Sau- 
tra, ilgametis Laisvės skai
tytojas. Buvo ligoninėje, 
o dabar randasi namie po 
gydytojo priežiūra. Gyve-

2 pusi. Laisvė (Liberty)



San Francisco, Cal, 
^įinutes iš mūsų kolonijos

Lapkričio pradžioj įvyko 
* LLD kuopos skaitlingas su

sirinkimas; buvo svarstomi 
visi svarbūs kuopos, ir Cen
tro reikalai.

Kuopos valdyba ir pra
mogų rengėjai gerai dar
buojasi, kiekvienas paren- 
gimėlis duoda geras finan
sines pasekmes, ir kuopos 
iždas gana turtingas.

Sekretorius skaitė eilę 
įvairių laiškų nuo mūsų 
dienraščių ir nuo Kanados 
Liaudies Balso, taipgi nuo 
Ateivių Gynimo komiteto, 
vilnies ir Laisvės laiškai 
kvietė mus stoti į laikraš
čių vajaus darbą. Narių 

^’pareiškimas buvo nuošir
dus — progai esant, steng
tis gauti skaitytojų. Liau
dies Balso laiškas irgi pra
šo talkos. Nutarta pasvei
kinti Liaudies Balsą $25 jo 
25 metų sukakties proga. 
Taipgi nutarta stengtis nuo 
pavienių gauti aukų.

Nuo spalio mėn. pradžios 
LLD yra nuimta nuo sub- 
versyvaus sąrašo, reikia 
stengtis atgauti pasitrau
kusius narius ir dėti pa
stangų gauti nauju narių. 
Dėl to reikalo išrinkta spe
ciali komisija.

Šiame sus’rinkime priim
tas vienas naujas narys. 
Smagu, kad dabar turėsim 
gerą ir energingą draugą 
šioj kuopoj. Stengkimės 
gauti ir daugiau naujų na

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa) 

KIŠKELIO ŠYPSĄ
j Atsirado naujas šeimininkas. Atva- 

"žiavo jis kažkodėl stačias, plačiai išžer- 
gęs kojas rogių dugne ir sukdamas bo
tagą aplink galvą. Apsiputojęs arklys 
lėkė šuoliais, tarytum čia važiuotų 
kraičvežys, o ne piemens samdytojas. 
Dar iš tolo išgirdome jo šauksmus:

—Nuo-o-o, ir nė jokių magaryčių!..
Šuoliais įdrioskėjo jis mūsų kiemelin, 

pokšteldamas rogių šonu į varčią, ties 
pirkaitės durimis įtempė vadeles:

—Tr-r-r!.. Ar laukiat piršlių?
—Gero žmogaus kaip m laukt, lau

kiam, laukiam, — atsiliepė motina šyp
sodamasi ir trindama visiškai sausas 
rankas į prikyštę. Visada ji šitaip: kai 
tik kas svetimas pro vartus—tuoj ran
kas. šluosto.

Tėvas taip pat šyptelėjo, o paskui jį 
ir Levukas, ir Marė, ir net as pats: la- 

I bai jau smagus ir jaunas buvo šitas šei
mininkas. Vos paskretusiu pūkeliu pa
nosėje, šviesiais, lyg kokios mergaičiu- 
'kės plaukais, linksmai žiburiuojančiom 
mėlynom akim.

— Tai rodykit tekutę! — šūktelėjo, 
braukdamas rankove prakaitu išrasoju
sią kaktą. — Ar šitas ir bus? — parodė 
botkočiu į mane.

Ir, nelaukdamas atsakymo, šoko iš ro
gių, plokšterėjo man delnu per pečius:

—Ar lašinių mažai valgai, kad toks 
nupiepęs, a? Lašinių, lašinių reikia 
valgyti daugiau! Be jų, brol, visai'susi- 
suks pakinkliai, nublogsi, nė morkos 
darže neišrausi! Kuo vardu? Kalvėje 
dumples pagalėsi pūst? Pas mergas 

'’Vaikštai? Ne?! Tai koks gi tu piemuo? 
Jtša, einam trobon, sulygsiu algą, ir nė 
Kokių magaryčių!

Algą jis lygo taip, kad tėvas ir mo
tina tik susižvalgė tarpusavy ir patrau
kė pečiais. Tėvas pasikasė pakaušį, at
sargiai paklausė:

—Perprašau tamstą, ar tai pats ir 
būsi namų galva?

—Galva, galva, tiktai ketvirta nuo 
krašto!

Tėvas vėl pasikasė pakaušį.,
—Neperprantu, tamsta nepalaikyk už 

blogą.
—O ko čia neperprasti?! Paroktiok 

pats! Namuose dar kruta tėvokas. Ir 
Kazimieras yra, vyriausias, troboj, taip 

• sakyti. Trečią mėsiedą piršliais tranko-

^3 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., lapkričio

rių. Kadangi Kišonai ap
leido mūsų kuopą ir kolo
niją, tai jų vietą turime už
pildyti su kaupu.

Draugė K. šilkaitienė 
buvo aukojusi LLD kuopai 
labai vertingą dovaną, ku
ri davė gražaus pelno. Di
delis ačiū d. K. Šilkaitie- 
nei už dovaną.

Pereitame susirinkime 
buvo atliktas balsavimas 
LLD. Centro Valdybos na
rių.

Metinis susi rinkimas 
įvyks 1958 m. sausio 5 d., 
paprastoj vietoj ir tuo pa
čiu laiku.

Ligoniai
Vėlesniu laiku sunkiai 

serga Stasys Šlegeris, 411 
Fairmont St., Oaklande. 
Išbuvo tris savaites ligoni
nėje, kur buvo padaryta 
sunki operacija. Dabar gy
dosi savo namuose. Stasys 
visų mylimas draugas. Lin
kiu jam greitai ir gerai su- 
svei k ti !

Antanina Balčiūniene vė
lesniu laiku mažai išlipa iš 
lovos, dažnai šaukia jai 
daktara ir kai kada samdo 
slaugę jai prižiūrėti.

Ligonė labai dėkinga, kad 
ją aplanko ir su ja pasi
kalba. Nepamirškim ją ap
lankyti. Drgg. Balčiūnų 
adresas: 578 Kenilworth 
St., San Leandro.

Violetė Taraškienė po 
operacijos jau gerai susvei- 
ko ir dabar dalyvauja mū

si ir vis pačios nesugraibo. O paskui 
dar turim Juozioką. Na, šitas tai tru
pučiuką, taip sakyt, nedadurtas: atsi
kelia iš ryto ir tyli, nors kuolą jam ant 
galvos tašyk! O jeigu ir liopterės kada 
žodelį, tai tik nakčia, pro miegus, ir 
vis nei į tvorą, nei mietą. Na, o paskui 
vėl užsiuva. Visai dienai!—samdytojas 
linksmai nusikvatojo.

—Pondie susimilk,— sušnabždėjo mo
tina, neramiai žvilgčiodama į mane.—Ir 
ko jis šitaip tyli?

—O ko jam kalbėti? Porino močia 
anądien, kad mažas būdavo jis labai 
įkliuvęs, tai tėvokas niuksėjo jį nykš
čiu per smilkinius, šitaip, matyt, ir iš- 
glušino. O ką glušas besakys? Mūsų 
tėvokas tai jau toks: smilgos šiaudelis 
neperdegė, tuoj už čiupros, galvą į sie
ną—tik žiaukčiok iš saldumo! Štai ir 
rokuok: tėvokas, Kazimieras, Juoziokas, 
ir išeina, kad aš — ketvirta galva nuo 
krašto!—staiga atsisuko jis į mane.— 
Jisai dabar pats užpūčio sutrauktas, bag 
ne ketvirti metai lovą girgždina, ramios 
kertelės namie nebeliko . . . Taigi! Pa
sišaukė mane šį rytą ir sako: vienas, sa
ko, sūnus ženijasi, o kitas sūnus taigi 
durnas, tai važiuok tu, Poviliok. Tiktai 
piemenį kad surastum gerą ir kad ne
brangų. Ei, nuleiskit bulvių puspūrę, 
man pigaus piemenio reikia!

—Kad ir taip nebebrangu . . .
—Tai aš gi nesakau, kad brangu; aš 

sakau, man pigaus reikia. Na, sumu- 
šam delnus? Gi ne vienkiemin kokian 
samdau, o sodžiun parsivešiu. Keturias
dešimt keturi kiemai mūšų ūlyčioj. Rei
kia nuleist puspūrę!

—Del keturiasdešimt keturių kie
mų?

— A, cha, cha, cha!.. — pratrūko 
juoktis Poviliokas. — Pasakei, kaip dil
gyne per bambą pertraukei! Cha, cha!.. 
Brūkštelėjo ištryškusias ašaras ir vėl 

atsisuko į mane.
—O ko tu tyli, ko nepadedi man? Ma

tai, kaip sunku derėtis! O gal tau vis 
tiek, kur būsi? Ei, nesakyk šito! Vien
kiemyje piemuo kas? Šuo jis ten, o ne 
piemuo! Kiauras dienas prie karvės uo
degos prisegtas: bindzi, bindzi iš pas
kos, tiek ir džiaugsmo. O pas mus, ūly
čioj, kita giesmė: atganei nuo karvės 
po dieną ir šmaukštuok sveikas, dalyk 
mergom kermašavą ... O gal tu nenori 
pas mane, ką? Gal aš tau nepatinku? 
Tu sakyk, negaišink!

(Bus daugiau)
(Nov.) 15, 1957

sų sueigose.
Teko nugirsti, kad Ge- 

raldina Makutėnienė serga 
savo namuose. Liga—ro
dos, “flu.”

Šiuo laiku San Francis
co ir visoj apylinkėj labai 
didelis nuošimtis žmonių 
serga, daugiausia ta nela
bąja influenza. Dirbtuvių 
darbininkų didelis skaičius 
išlieka iš darbo, ir kai ku
rie turi ilgai laukti dakta
ro, nes visi labai užimti su 
naujais ligoniais. San Fran
cisco ir visoj plačioj apylin
kėj randasi milžiniški pa
statai Kaiser Foundation 
ligoninių, bet visos ligoni
nės ir klinikos pilnos ligo
niu.

Alvinas

Worcester, Mass.
Aido Choras ruošiasi 

kelionėms
Aido Chorui teko garbė 

atidaryti pas mus žieminės 
veiklios sezoną. Lapkričio 
3 d. pramoga buvo sėkmin
ga, naši. Dalyvavo svečias 
J. Aleksaitis, iš Essex, 
Conn., tai jis paliuosavo ai- 
diečius nuo atlikimo pro
gramos. Ačiū jam už tai.

Kartu tariame padėkos 
žodį F. ir O. Dūdoniams 
už artistiškai pagamintą 
keiką. Jų dovana davė 
gražios finansinės Aido rei
kalams paramos. Ačiū P. 
Sadauskui už dovaną—Gu
doniai ir Sadauskas apdo
vanojo Chorą, linkėdami’ 
jam sėkmingai atlikti dvi 

svarbias keliones: lapkri
čio 17 d. nuvykti į Laisvės 
rengiamą koncertą Rich
mond Hill, N. Y., o lapkri
čio 24 dieną nuvykti į Mon- 
tellos Namo bendrovės ren
giamą koncertą.

Aido Choro mokytojas 
Jonas Dirvelis žino, kad 
abiejuose koncertuose bus 
daug publikos, meno mėgė
jų, todėl jis negaili energi
jos tinkamai Chorą paruoš
ti, kad jis abiejuose koncer
tuose šauniai pasirodytų.

•
Kitas pas mus didelis pa

rengimas įvyks gruodžio 24 
d. Tai Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų komisijos rengia
mas Penny Sale, šiai pra
mogai jau yra priduota 
gražių, vertingų dovanų. 
Komisija kviečia visus pri
sidėti su dovanomis. Jas 
galima priduoti Namo pri
žiūrėtojai P. Bakšienei.

A. M. j

SEKMADIENI "j SUNDAY
LAPKRIČIO J f 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 AUDITORIJOJ
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

t

Brockton, Mass.
LLD (j kuopos mėnesinis 

susirinkimas buvo mažas, 
todėl nieko gero ir nenu
tarta. Buvo pradėta kal
bėti apie kokį nors drau
gišką parengimėlį pasi- 
džiaugimui, kad LLD lai- j 
mėjo bylą—tapo nuimta ' 
nuo juodo listo, bet ir tas . 
nuėjo niekais.

Kuopa narių turi 50. Iš 
vyrų į susirinkiirius ateina 
du ar trys.

Balsuota už naują Cent
ro valdybą 1958 mm.

Lietuvių Tautiško Namo 1 
Draugovė turėjo susirinki-, 
mą lapkričio 4 d. Tarp kit
ko buvo apkalbėta metinis 
koncertas, kuris įvyks lap
kričio 24 d., 2 vai. popiet, 
didžiojoj svetainėj. Progra
mą atliks Worcesterio Aido 
choras ir garsusis duetas 
vadovybėje Jono Dirvelio, 
taipgi populiarusis Montel- 
los trio vadovybėj Alb. 
Potsiaus.

Tūli - montelliečiai žada 
važiuoti į Laisvės koncertą 
lapkričio 17 d., Richmond 
Hill, N. Y.

Būtų gerai, kad draugai 
laisviečiai dalyvautų mūsų 
koncerte.

Paulina Sinkevičienė buvo 
operuota Phaneuf Hospita- 
ly. Sako, operacija pavy
ko. Linkėtina ’ jai greito 
pasveikimo.

W. Lapinskas nupuolė iš
laukiniais laiptais. Skau
džiai užsigavo. Sveiksta na
mie. 

•
Daug kas serga influen

za. Vieni jau persirgo, o 
kiti baimingai ligos tikisi. 
Dirbtuvėse fabrikantai sa
vanorius čiepija ir apmoka 
daktarams už vaistus. Bet 
ne visi sutinka čiepytis. 
Sako, tie čiepai nėra garan
tuoti. '

Geo. Shimaitis

ĮDOMUS NUMERIS ŠIO KONCERTO PROGRAMOJE BUS GARSUSIS

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

SUZANNA KAZOKYTĖ JULIUS rKRASNICKAS Amilia Young
Sopranas Tenoras Sopranas

Jonas Sabaliauskas Ona Dirvclienč AUGUSTINAS IEŠMANTĄ
Tenoras Sopranas baritonas

Ištisa Koncerto Programa

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičiio poezijos knygą “Pro
švaistės”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisvės knygy
ne.

MEDUS
Šviežas šių metų Natūralus Medus. 

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

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

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Natūralaus medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

5 svarai, pusė galiono, $2.50.
10 svarų (galionas) $4.70.

TJž persiuntimą užsimoka pirkėjas.
J. W. THOMSON

RFD I, Rt. 82, N. Franklin, Conn.

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 
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 v 

numeris.

Ona Dirvelienė, 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

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

Liberty restaurantas bus atdaras per ištisą dieną ir aptarnaus valgiais.

..... .................



LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) New¥)rto^<M^fer2lnloi Business Opportunity

siųsdami pluoštus atnaujinimų—J. Matachun, Paterson, 
N. J.; K. čiurlis, ir Antanas, Elizabeth, N. J.; T. Kar
kiančius, Newark, N. J., ir A. bukaitis, Bayonne, N. J.

A. Žemaitis, Baltimore, Md., ir Geo. Shimaitis, Brock
ton, Mass., prisiuntė po naują prenumeratą ir atnauji
nimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais, pasidarbuodami 
prenumeratų atnaujinime: J. Kazmer, J. Mažeika, Pitts
burg, Pa.; J. Purtik, McKees Rocks, Pa.; D. G. Jusius, 
Worcester, Mass.; M. Strižauskienė, Waterbury, Conn. 
(Čia norime priminti, kad Strižauskienė turi gerus ben
dradarbius, kurie nenuilstančiai pagelbsti jai vajaus rei
kale, jie ją savo automobiliais vežioja pas skaitytojus, 
tai yra P. Bokas ir K. Krasnickas. Jiedu vis randa laiko 
jai pagelbėti, už tai mes jiems sakome—didelis ačiū!) 
J. Butkus, So. Boston, Mass. Kadangi L. Prūseika su
sirgo ir tapo išvežtas į ligoninę, tai jo vieton darbuojasi 
vilniečiai J. Pauliukas ir M. Friberg. Mūs.ų visų noras 
yra, kad Prūseika greitai vėl dalyvautų mūsų veikime. 
Rochesteriečiai pasidarbavo J. Stanley ir L. Bekešienė; 
Great Neckui, P. Beeis; New Ha venų i, J. Patkus; J. A. 
Dementis, Los Angeles, Gal.; nenuilstantis “jaunuolis” 
V. Ramanauskas, Minersville, Pa., ir A. Apšegienė,’Au
burn, Me.

Dainininkas J. Krasnickas 
atvvsta iš Clevelando

Retai New Yorko lietuviš
kai publikai padainuoja Ju
lius Krasnickas. Mat jis tolo
kai nuo mūs gyvena — Cle- 
velande. Bet i šį laisviečių 
koncertą jis apsiėmė atvykti 
ir parinktines dainas mums 
padainuoti. O jis gražiai dai
nuoja. Dainuoja tiek lietuviš
kas, tiek kitų tautų liaudiš
kas dainas.

Vietiniai Augustinas Ieš
mantą, Suzanna Kazokytė, 
Amelia Jeskevičiūtė—tai vis 
mūsų scenos žvaigždės. Jie 
taipgi pasiruošę mus žavėti.

Brooklyn© ir Worcesterio 
Aido chorai taipgi mus links
mins savo gražiomis dainelė
mis.

O kas tarp duetistų gali 
dainoje susilyginti su garsiuo
ju duetu — Jonu Sabaliausku 
ii- Ona Dirveliene? Norisi jų 
klausyti ir klausyti

Ukrainą šokikai ir šiame 
koncerte puikiai pasirodys. 
Bus ir daugiau pamarginimų.

Taigi, laisviečiams šis sek
madienis bus atmintinas il
gam laikui. O šiame koncer
te dalyvaudami žavėsimės ne 
tik daina ir muzika, bet kar
tu žymiai paremsime savo 
dienrašti Laisve. *■

Tad lapkričio 17 d. visi 
traukime Į Liberty Auditori
ją, Richmond Hill, N. Y.

Visi dalyvaukime laisviečių 
sąskridyje. Rep.

GREAT NECK, N. Y.

JONAS SMAIDŽIUNAS

Westchester, N. V. Harrison. De4 
licatessen. Švari, jsteigta 10 m. GeA 
ra vieta. Puiki proga tinkamam asf 
meniui. Bargenas, $8,500, su sandė
liu ir įrankiais. HA. 8-6500. Nesvei* ‘ 
kavimas pardavimo priežastis.

(222-226)

Mirė Spalio 27, 1957

Išreiškiame užuojautą jo žmonai Martai, se
sutėms M. Šidlauskienei ir O. Skidmore, broliui 
D. Smaidžiūnui, sūnui Jonui, dukterims Albi
nai ir Frances ir jų šeimoms.

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

(222-223)

M. V. Adomoniai
A. Lideikienė
D. Smaidžfrūnai
J. Baranauskas
B. Onutė
O. Lukauskienė
J. Bartkienė
A. Bečienė
J. Zakarkai

T. Barčius
F. Lideikis
J. Kupčinskai
A. Simokaitis
M. Kač'inkevich
F. Klastauskai
P. Beeis 
Antanas Balčiūnas

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

(222-224)

W. Hempstead, L. I. Delicatessen, 
jsteigta 12 m. $900 jeigu. Daug šei- 
mų ir krautuvių. Kaina $5000. ll.eV J 
kia $2,000 pinigais, balansas pagSjr 
susitarimą. Nesveikavimas priežas
tis pardavimo. MA. 3-0699.

(222-224)

Bar Restaurant, pardavimui.

L. Bekešienė, Rochester, N. Y., prisiuntė $i95. Ji sa
ko, kad $27 yra dalis pelno nuo parengimo, įvykusio 
lapkričio 2 d., o sekanti aukojo: Ona Balzar, $6. Po $5: 
V. Bullienė, F. Manelis, O. P. Malinauskai, R. B. Čer- 
nauskai, R. Barauskas, A. Bekešius. Po $2: E. Duobienė, 
G. D. Vaitas, S. O. Gendrėnai, V. J. Greibas, L. J. Toto
riai, E. P. Čereškai, Geo. Kazlauskas, Ant. Duobienė, K 
Žemaitienė. Po $1.50: Ona Gricienė, A. Milčius,, G. Dau- 
kas, J. Druseika. Po $1: N. Baltakienė, D. Jokubonienė, 
G. Mockevičia, M. J. Žemaičiai, S. Vaivadienė. Po 50c: 
J. Andruškevičienė, J. Baltas. T. Kurkulis, M. Waidila, 
D. Naujatienė. Po 25c: M. Giedraitis ir J. Klimas.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1958 METAMS

New Yorko spaudoje
Daro $650-$700 į savaitę, šešios die-

ta

Valys ir Vera Bunkai, B’klyn, N. Y..................... $50:00
Iš Lietuvaitės laidotuvių ................................... 15.00
W. Ruginis, Waterbury, Conn.......................... 15.00
Z. Stasiulis, Clearwater, Fla............................... 10.00
A/Klepacky, Cranford, N. J............ . .  • •......... 10.00
Trys broliai iš Ilgavos, Latvių kaimas ......... 8.00
J. Stanys, Baltimore, Md......................................... 5.00
Baltimorietis ............................................................ 5.00
P. Bechis, Great Neck, N. Y............................... 5.00
Ig. Liužinas, Johnson City, N. Y.......................... 5.00
Jos. Drilling. Easton, Pa.........................'......... 5.00
J. Skeltis, Worcester, Mass.................................. 5.00
K. Senkus, Minersville, Pa................................... 5.00
F. Muzikevičius, Bayonne, N. J........................... 5.00
S. Radusiai, Bayonne. N. J................................... 5.00
P. Vaičionis, Cranford, N. J................................. 5.00
F. Šiaulis, So. Plains. N. J...................................... 5.00
P. Tamašauskas. Newark, N. J. ... • •............... 5.00
Felix Bogan, Middletown, Conn............................. 5.00
Helen Trusk, Chicago, Ill..................................... 5.00
Albertina Jenkins, Chicago, Ill......................... • • 5.09
A. Buzienė, Waterbury, Conn. ...».................. 2.00
P. Kukenis. Waterbury, Conn.............................. 2.00
V. Zelvis, Waterbury. Conn. ...........• •............... 2.00
Martinkienė—dukra Vanda, Lewiston, Me..........  2.00
W. Plečkaitis. Chicago, Ill. ?............................. 2.00
B. Rubes, Chicago. Ill.................. ••............ 2.00
M. B. L., B’klyn, N. Y..........................................’ 2.00
A. Maršalaitis, Torrington, Conn.......................... 2.00
Frank Mergiunas, New York City .................. 2.00
Frank Sakalauskas, W. Hanover, Mass.................. 2.00
M. Panelis, Staten Island, N. Y.......................... 2.00
L. Bartkus, Linden, N. J......................................  2.00*
K. Zutkus, Hillside, N. J...................................... 2.00
Anna Os.tapuk, Newark, N. J............................... 2.00
J. Kwesko, Newark, N. J. ’.................................... 2.00
A. Dapkus, Baltimore, Md.............. .......................  2.00
S. Verbvia, Rosemont-Montreal. Canada ........... 2.00

Palyginimas tarp šio 
miesto ir TS mokyklų

New Yorko spaudoje pla
čiai komentuojama apie ra
portą, kuri padarė valstybinė 
komisija Tarybų Sąjungos 
mokyklų reikalu. Mat, Sovie
tams paleidus du savo dirbti
nu žemės palydovu (Sputni- 
kus) erdvėn, pas mus susirū
pinta, kad Tarybų Sąjungoje 
mokyklos geriau funkcionuo
ja, kad ten pasiekiami aukš
tesni mokslo laipsniai.

Plačiausiai šiuo klausimu ra
šo “Times”, kuris daro seka
mus palyginimus tarp Now 
Yorko ir Maskvos mokyklų:

Paprastai New Yorko pra
džios arba vidurinės (high, 
school) mokyklos klasėje rau
dasi tarp 30 ir 40 mokinių. 
Maskvos mokyklose klasėje 
randasi tarp 15' ir 20 moki
nių. Amerikos mokytojai nuo
lat skundžiasi, kad tame gal 
glūdi didžiausia mūsų mo
kyklų silpnybė. Turėdami 
virš -30 mokinių kiekvienoje 
klasėje, ' Amerikos mokytojai 
negali pašvęsti tiek laiko in
dividualiam mokiniui, kaip 
tarybinis mokytojas. Be to jis 
turi pašvęsti daugiau laiko 
disciplinos palaikymui, nes 
klasėje žy'mai triukšmingiau.

Tarybinis mokytojas yra vi
suomenės gerbiamas 
visų respektuojamas, 
inas labai 
gaunantis
Yorke mokytojai 
menkai apmokami, 
negu1 išsilavinę savo 

darbininkai.

PRANAS BASECKAS

nos. Galima padidinti biznį. Renda 
$165 į mėnesį. 5į m. lease. Pinigais 
$8,500. Kaina $10,000, susitarimai. 
L. I. City. EX. 2-9788.

(223-224)
Mirė Argentinoj HELP WANTED MALE

kiek kas turi 
tų mechaniškų

yra ir tarybi
nes ir ten

Išreiškiame užuojautą draugei Elzbietai Gru- 
bienei dėl brolio Prano mirties Argentinoj.

Babarskų seimo.

Namų Darbiąinkas - daržininkas- 
vairuotojas, ir prie įvairių pataisy
mų. Nuolatinis darbas, atostogo.**. 
Nuosavas kambarys ir TV. Vieta L 
Long. Is. Kalbantis angliškai. Paliu
dijimai. Franklin 4-1278.

(222-2^?).

Po $1: J. Medelis, Minersville, Pa.; M. Vilkickas, To
ronto, Canada; H. Janolewicz W. Elizabeth, Pa.; J. Gie- 
drynas, Great Neck, N. Y.; P. Vizbor, Lewiston, Me.; 
P. Augutis, No. Haledon, N. J.; J. Yakubauskas, Du
quesne, Pa.

Tai tiek šį sykį. Gražus būrys parėmė dienraštį fi
nansiškai, bet visvien reikia pripažinti, kad vajus šlu
buoja. Daugelis vajininkų, kurie per eilę metų darbuo
jasi vajuose, dar neprisiuntė savo rezultatų. Prašome 
nelaukti taip ilgai. Nepamirškite, kad artinasi šven
tės; žinokite, kad tinkamiausia dovana yra užrašymas 
savo giminėms J. Valstijose ir Lietuvoje dienraščio 
Laisvės. Jie didžiai įvertins.

Dėkui rėmėjams už paramą dienraščiui ir vajinin- 
kams už pasidarbavimą.

L. Administracija

Reikalauja $250,000 
už sužeidimą

Sporto anaunseris Clem 
McCarthy, 75 mtų amžiaus, 
reikalauja $250,000 atlygini
mo iš garsinimų agento Ed. 

, Owens, kuris veždamas Mc
Carthy automobiliu užsnūdęs 
ir tuo metu automobilis susi
daužęs, o McCarthy buvo 

.taip sužeistas, kad jau dau
giau nebegalis nieko dirbti.

LAISVĖS METINIS

KONCERTAS
Lapkričio 17 November 

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

narys, 
laiko- 

atsakomingu ir 
gerą algą. New 

yra labai 
žemiau, 

srityje 
fabriku darbininkai. Labai 
sunku rasti fizikos arba che
mijos mokytoj ūs, kadangi 
chemikas arba fizikas, kuris 
dirba fabrike arba laborato
rijoje, gauna du kartu arba 
net triskart daugiau aukštes
nę algą, negu mokytojas.

New Yorko mokytojai jau
čia, kad jie netraktuojami 
kaip vertingi visuomenės na
riai. čia yra Įsivyravusi min
tis, kad mokytojais yra tie, 
‘‘kurie neįstengia prasiskinti 
kelio biznyje...”

Amerikos mokyklose val
kams nuolat duodami taip 
vadinami “intelekto” bandy
mai, IQ tests. Tie bandymai 
neva nustato, kokius proti
nius sugebėjimus turi vaikas, 
bet faktinai jie nustato, kiek 
žinojimo vaikas yra įgavęs. 
Kadangi turtingesnių tėvų 
vaikai turi daugiau progų eiti 
į teatrus, keliauti, turi dau
giau knygų ir t. t., tai jie pa
prastai turi daugiau žinių su
kaupę, nors tas nereiškia, kad 
jie gabesni, 
nius davinius, 
miesto apšvietos taryba skel
bia, kad “eilinio Harlemo 
vaiko protinis sugebėjimas 
ant 30 procentų žemesnis, ne
gu Forest Hills vaiko”. Re
miantis tais neteisingais davi
niais, neturtingose apylinkėse 
vaikams duodama mažiau

Sudėjus statisti-
betgi, mūsų

mokslo, nes teigiama,’ kad jie 
neturi pakankamai protinio 
sugebėjimo ji apimti.

Tarybų Sąjungoje tokių da
lykų nėra — principas egzis
tuoja, kad visi vaikai bent 
pradžios mokykloje gauna 
lygų mokslą ir tik vėliau ga
lima nustatyti, 
gabumų ir be 
JQ bandymų.

Susikimšimo
nėse mokyklose, 
daugumoje vietovių mokiniai 
lanko mokykją dviem pamai
nom, tai yra, vieni iš ryto, ki
ti popiet. Bet yra pakanka
mai mokytojų ir klasės vis 
vien, kaip sakyta, mažos, 
taip, kad mokytojas gali pa
kankamai dėmesio kreipti Į 
kiekvieną vaiką.

New Yorko Mokytojų', uni
jos organas “Teachers News” 
vedamajame straipsnyje sa
lio, kad jeigu' 'mes nenorime 
toliau atsilikti nuo Tarybų 
Sąjungos, mes turime lavinti 
daugiau mokytojų, mokėti 
jiems apkštesnes algas, sta
tyti greitai daugiau mokyk
lų panašiai, kaip mes grei
tai praeito karo metu statė
me 'laivus, orlaivius ir tan
kus, mokinti vaikus daugiau 
fizikos, chemijos ir gamtos 
mokslo, taipgi padaryti 
mokslą universitetuose vi
siems laisvu. Kitaip sakant, 
remti mūsų apšvietos sistemą, 
maždaug tokiais* pat pama
tais, kokiais paremta tarybi
ne...

Beje, “Times” sako, kad 
ii disciplinos palaikymas ta
rybų Sąjungoje yra geresnis, 
i.egu pas mus. Pas mus mo
kytojai labai dažnai šūkauja, 

baudžia vaikus pa
juos mokyklose po 
kviesdami tėvus ir

grasina, 
likdami 
pamokų,
t. t. Tarybų Sąjungoje moky
tojai naudoja geresnę meto
dą : vaikas laikomas atsako- 
mingu ne tik mokytojui, bet 
ir vaikų kolektyvui. Discipli
nai nusidėjęs vaikas smerkia
mas ir kartais teisiamas kitų 
mokiniu teismo. Mokiniai, ku- 
rie nesimokina gerai arba už
silaiko blogai klasėje, smer
kiami kaip kenkia ne tik sau, 
bet ir bendram klasės lygiui. 
Ii ta metodą labai efektinga. 
New Yorko mokyklose nieko 
panašaus nėra.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

..

Iškeliama, kaip gengsteriai 
nušovė vežiku unijos žmogų

Iš Washingtono praneša
ma, kaip ten per senatinius 
apklausinėjimus iškelta, kad 
tai gengsteriai nušovė Veži
kų unijos pareigūną John Ac
ropolis, 
metais, 
surasti” 
nelabai 
i ų.

Tais metais Tymsterių uni
ja suorganizavo Yonkers 
Westchester Carting Co. dar
bininkus, sąšlavų sunkveži
mių vairuotojus ir krovėjus. 
Bet ten jau veikė kaip ir 
kompanijinė unija, kuri savč 
irgi 'vadino Tymsterių unijos 
lokalu, bet surišta sir gengs- 
teriais. Po Acropolio nušovi
mo atvirai kompanijinė unija 
ten perėmė ten dirbančiųjų 
darbininkų neva atstovavimo 
reikalus.

Tai buvo 
žudikai iki 
— policija, 
energingai ii

1952-ais 
šiol "ne
sakoma, 
ieškojo

žinojo, kad gengsteriai jį nu
šovė, ir buvo atvirai 'kalba
ma, kad tiesioginiai atsakin
gas tūlas Parisi, buvęs kali
nys, aktyvus suktinguose 
Laluose vežikų tarpe. Bet 
nebuvo suimtas..

lo
bs

Daktaro žmona išprievartauta 
ir apiplėšta

Rachel Kallen, daktaro-fi- 
losofo Kallen žmona, 67 me
tų amžiaus, buvo pagrobta 
gatvėje, išprievartauta ir api
plėšta. Du užpuolikai rado 

ją tik $30.pas

AIDO CHORAS

BEAL. 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. 6-0269.

(222-225)

Bayside. J. & G. Homes. Naujas 
2 šeimų mūrinis namas. Pusiau at
skirtas. 5 dideli kambariai, dubelta- 
vas garad/Jus. Ištaisytas skiepas. 
Geroj apylinkėj. Pūkščia j mokyk
las, krautuves, bažnyčias, LIRR k ii? 
autobus. Matykite pavyzdį po 40*20* 
215 St, Bayside 9-9841.

(223-225> 
t_____________ _____________U

Gasragesys smarkiai 
apsidegino

Daniel Duddy, begesinda- 
mas gaisrą, smarkiai apside
gino veidą ir rankas.

Bendrai iškeliama, kad są
šlavų rinkimas - kolektavi- 
mas New Yorke yra dirva, 
kurioje gengsteriai labai 
smarkiai veikia. Yra visokios 
monopolijos, sindikatai, kurie 
prisišlieję prie šio pelningo 
d arbo.

Kuomet Acropolis 1952-ais 
Mietais rastas negyvas, visi

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

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kp. svarbus susirinkimas 
įvyks trečiadienio vakare, lapkričio 
20 d., Liberty Auditorium. Susirin
kimas bus svarbus, nes rinksime L. 
L.D. Centro viršininkus. Todėl visi 
kuopos nariai turėtų jame dalyvauti.

— Valdyba.

Nušoko nuo 12 aukšto 
ir užsimušė

Daniel Crone, 63 metų am
žiaus, užsikėlė ant 12 aukšto 
pastato, 1841 Broadway, nu
sivilko ploščių ir čeverykus ir 
tada pro ’langą iššoko.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

Skalbiami Divonai
Visokio dydžio—9 x 12 ir didesni 

Virš 20 sv.—25c už ekstra sv.
Išplaunam, išpurtom, išdžiovino m 

$4.95 iki 20 svarų.
Visas Darbas Garantuotas

M AURYS LAUNDROMAT
36-10 31St St., L.I.C. ST. 6-2323.
Nariai Amer. Inst, of Laund’g.

NUNNER’S BAKERY
Pirmos rūšies tortai' visokiemes 

pokyliams.
Specialiai patarnaujame 

vestuvėms ir parems. 
Atdara Sekm. 6 v. r., iki 2 v. d.

199 Jericho Turnpike 
Floral Park 4-8122.

Lietuvių Spauda Amerikoje
Nito pirmos Lietuviškos Gazietos iki dabartinių laikraščių 

nuo 1879 metų iki 1955 metų
kiek kokių kur buvo leidžiama laikraščių ir žurnalų, visi yra 
sudėti su paveikslais leidėjų, rasėjų ir pačių laikraščių. Pa
rašė ir išleido F. Lavinskas su stipriais, gražiais viršeliais. 
Kaina tik $4.00. Kas pirkis knygą Angliakasių Atsiminimai 
ir Lietuvių Spauda Amerikoj, tas abidvi knygas gaus už 
$5.00. Įdėkite penkinę į laišką ir atsiųskit, knygas tuo'j gau
site. Rašykit aiškiai savo adresą. Kreipkitės į
Frank Lavinskas, 41-41 46th St., Long Island City 4, N. Y.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

REIKALAVIMAI
Jaunas vyras nori kambario New 

York City apylinkėj, pageidaujama, 
kad šeimirtinkė būtų tolerantiška. 
Nevartoju svaiginančių gėrimų ir 
nesivalkioju naktimis. Rašykite; A. 
R. Sutkus, 108-01 86th St., Ozone 
Park, N. Y.

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Ant Broadwav Virš Metai!
v r

Cecil B. DeMille’s didi filmą

THE TEN COMMANDMENTS
Bibliška istorija, gražiai atkartojama Tcchnispalvomis, 

dramatiškai vaizduoja VistaVision Ekrane.

CRITERION THEATRE, B’way prie 45th St.
Popiet: 2:00 vai., Pirmad., Penktad., 2:30 vai. Aeštad. ir Sekmad.
Vakarais: 8 vai. Ekstra rodymai, šeštadieniais, 9:30 vai. ryte.

VISOS SfiDYNfcS REZERVUOTOS. 
RAŠYKITE DfiL TIKIETŲ DABAR!

4 pusi. Laisvi (Liberty) Penkt., lapkričio (Nov.) 15, 195,




