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KRISLAI
Daugiau energijos 

ir talkos.
^»jsus blūdas!
narvelis ant premjero 

galvos.
Tegu supranta darbą.
Augam ir augam.

Rašo A. Bimba
t, — -----------/................. .. ................... - ------------- - - ------------- ■ ■■

Laisvės vajus jau gerokai 
Įpusėjo. Rezultatai iki šios vi- į ninkai 
Rūtiniai geri, bet per daug į siekti
jais džiaugtis negalima.

Viskas rodo, kad i vaju rei
kia Įpilti daugiau darbinin
kiškos lietuviškos energijos. 
Keikia daugiau talkos iš visu 
> kaitytojo pusės.

’i V alininkai gerai darbuo.Ja 
>i, bet i u vienu pastangų ii 
triūso neužtenka.

*~Tai reikėtų Įsidėti galvon

Tarybiniai sputnikai tūlus 
mūsų šalies vadovus išgąsdino 
ikj pablūdimo. Nieko jie. dau
giau nemato kaip tik pavojų. 
Baisu jų ir klausytis.

Duokite jiems daugiau pini
gų .' Duokite daugiau ir gė
lesnių- masinio žudymo prie
monių ’

Tai toks jų atsakymas i Is
torinį tarybinio mokslo atsie- 
Wmą kovoje dėl erdvės užka- 
i iavimo.

Taip vadinamo “civilinio 
apsigynimo” galva reikalauja 
trisdešimt penkių bilijonų do
lerių statymui giliai žemėje 
slėptuvių.

Nuo ko slėptis?
Nuo ’sputnikų, žinoma!

Tuo tarpu juokingas, bet 
labai simboliškas atsitikimas 
Įvyko Indijoje.

Premjeras Nehru susilau
kė 68 metus amžiaus. Laike 
jo pagerbimo tapo paleistas 
būrys taikos balandžių. Vie
ras balandis nusileido ant 
premjero galvos ir atsisakė 
ruo jos skristi. Nehru parsi
nešė jį namo!

ę Indijos premjeras Nehru 
yra vienas Įžymiausių, kovo
tojų už taiką 
s ----------

Man labai patinka visiškai 
protingas ir praktiškas Ryti
nės Vokietijos valdžios pasi
elgimas. Ji patvarkė, kad 
kiekvienas studentas, prieš 
Įstosiant j universitetą, čielus 
metus turi padirbėti kuriame 
nors fabrike.

Tegu jauni vyrai supranta 
darbo vertę. O pilnai suprasti 
galima tiktai jo paragavus!

Atrodo, kad su didele nau
da šį “išradimą” galėtų iš
bandyti ir visos kitos šalys.

Tik vienais praėjusiais me- 
JLis mūsų šalies gyventojų 
skaičius padidėjo trimis mili
jonais su viršum. Dabar jau 
turime 172,069,000 žmonių.

Gyventojų prieaugliu nega
lime skųstis.

Ir čia eina tykios, bot 
“Įtemptos” lenktynės tarpe 
socialistinių ir kapitalistinių 
kraštų. Tarybų Sąjunga irgi 
dažnai pasididžiuoja savo gy
ventojų prieaugliu.

Mūsų prezidentas savo pas
kutinėje kalboje kalbėjo apie 
“pasitikimą komunistų pu- 

^siaukelyje”. Girdi, Amerika 
niekados, o niekados nebus 
agresorė!

. Bet 1 toje pačioje kalboje

Tarybiniai spuinikai
Maskva. — Tarybų Są

jungos mokslininkai be pa
sididžiavimo kalba, kad jie 
nužengė toli priešakyje 
gamtos erdvių nugalėjime, 
ką įrodė paleisti į dausas 
pirmasis ir antrasis. Sput- 
nikai.

Dabar tarybiniai moksli- 
dėsto 

mėnulį.
galimybę pa
čia yra ne

i viena mintis. Vieni moksli- 
; n inkai daro planus pagami- 
i nimui tokios raketos, kuri 
' ant žemės iššauta pasiektų 
’ mėnulį, ten nusileistų, vė- 
i liau grįžtų atgal ant že- 
' mės. Bet tai nelengvas 
klausimas. Nušauti iki mė
nulio netaip sunku, bet kaip

kiekvienam skaitytojui, kiek
vienam laisviečiui.

i ginklai ir mokslas
Washington. — Tarybų 

Sąjungos mokslininkų pa
siekimai su paleidimu į 
dausas Sputnikų išvarė tū
lus valdininkus iš lygsva- 

į ros. Prezidentas atsisakė 
nuo golfo žaislo ir šaukia 
valdininkus į pasitarimą, 
kad sudaryti planus pakėli
mui karinių išlaidų. Demo
kratų partijos vadai reika
lauja, kad būtų sušauktas 
s.pecialis posėdis Kongreso 
nariu. Visur tik ir kalba a- 
pie buvusį Demokratų kan
didatą į prezidentus Adlai 
Stevensoną, kuris vyks į 
NATO (Šiaurinio Atlanto 
Karinę Sąjungą), kuriai 
Europoje vadovauja Ame
rika, kad jis, kaip “dakta
ras” ten pataisys dalykus.

Ką atsieks' Adlai Euro
poje, tai kitas dalykas, bet 
jau visiems aišku, kad A- 
merikos piliečiai negali nei 
galvoti apie taksų numuši- 
mą, galima laukti jų pa
kėlimo. Visur tik ir girdi
si garsai: “Mažiau sviesto, 
o daugiau kanuolių, karo 
lėktuvų, karo laivų, tankų 
ir raketų! v

Tiesa, prezidentas kal
bėjo, kad Hitleris pralaimė
jo todėl, kad buvo vien ap
siginklavęs, o “pamiršo 
mokslą”. Jis sakė, kad A- 
merika tą klaidą jau daro, 
bet bus pataisyta. Prezi
dentas sakė: “Kaip Rusijo
je mokinys baigia aukštes
nę mokyklą, tai jis turi pen
kių metų fizikos mokslą, 
keturių metų chemijos, vie
nų metų astronomijos, pen
kių metų biologijos, dešim-

ppsisukęs- pagąsdino Ameri
ką ir visą pasaulį pareiškimu, 
kad “Tarptautinis komuniz
mas yra pakartotinai įrodęs, 
jog jojo vadai yra pasirengę 
prievarta pravesti agresiją 
prieš kitų šalių ir žmonių te
ritoriją”.

Čia tas pusiaukelis gražiai 
pamirštas. Komunistai, pasi
skaitę tokį pagąsdinimą, pa
darys išvadą, kad mūsų pre
zidentas nesiskaito nei su tie
sa, nei su taika.

sugrįžti.
Todėl kiti mokslininkai 

siūlo pirma išbandyti tokią 
raketą, kuri pasiektų arti 
mėnulį, suktųsi aplinkui jį, 
mechaniškai nutrauktu mė
nulio paveikslus, o paskui 
sugrįžtų atgal ant žemės. 
Jeigu tatai jau būtų pa
siekta, tai lengviau išsiriš- 
tų ir pirmasis klausimas.

Dr. A. Pokrovsky, kuris 
daugiausiai teikia žinių 
spaudos atstovams, sakė, 
kad ant antrojo Sputniko 
šuo “Laika” numirė. Jis sa
kė, kad “Laika” numirė be 
skausmų, taip jau buvo 
moksliniai paruošta.

ties metų matematikos ir 
trigometrijos ir penkių me
tu kitu kalbu mokslą”. Pre- V u L.

zidentas sakė, kad Ameri
koje mokslas apleistas ir 
bus pataisytas. Dabar A- 
merikoje stoka mokyklų ir. 
mokytojų.

Kaip bus., pamatysime, 
bet dabar Federalė valdžia 
mokslui veik nieko neduo
da, tik apie 300,000,000 do
lerių į metus, kuomet karo 
reikalai paima veik tris 
ketvirtadalius fed. įplaukų 
— arti 50 bilijonų dolerių.

VIENYBĖJE - GALYBĖ
Roma. — Italijos vyriau

sybė ir čia esą Amerikos 
pasiuntiniai nusiminė dėl 
vykstančio bendrai veikti 
kairiųjų socialistų ir komu
nistų bloko. 1953 m. laike 
parlamento narių rinkimo 
Italijos komunistai gavo 
virš 6,000,000 balsų, beveik 
23 procentus visų balsavu
sių; kairieji Nenni vado
vaujami socialistai virš 3,- 
500,000 balsų, apie 13 pro
centų. Abi partijos veikda
mos bendrai sudaro galybę.

TARYBINIO JAUNIMO 
SAVIDRAUSME

Londonas. — Tarybinis 
radijas pranešė, kad Tary
bų Sąjungoje komjaunimo 
organizacija sudarė iš savo 
tarpo grupes palaikyti 
gražų užsilaikymą. Vieto
mis, tai judžių svetainėse, 
tai ant gatvių atsiranda to
kių jaunuolių, kurie elgia
si netikusiai. Komjaunimo 
grupės kovos prieš tai.

Apalachin, N. Y. — Poli
cija pas tūlą Joseph Bar
barą, jo didžiuliuose na
muose, sulaikius 58 asme
nis, kaipo “požeminio pa
saulio vadus”. Suimtų tar
pe buvo paskilbusių ne vien 
iš Amerikos, bet iš Kubos, 
Puerto Ricko ir kitų šalių. 
Sako, kad jie visi atvyko 
“aplankyti sergantį J. Bar
barą”. Po apklausinėjimo 
visi paleisti.

ANGLU IR AMERIKOS 
GINKLAI MISIJOJE
Tunis. — Anglijos ir A- 

merikos lėktuvai jau gabe
na ginklus į Tunisiją. Pir
mieji pribuvo Amerikos 
du lėktuvai, kurie atvežė 
500 šautuvų ir {50,000 jiems 
šovinių. Paskui juos atsku
bėjo Anglijos lėktuvai su 
350 kulkasvaidžių, 70 ka- 
nuoliukių ir amunicija.

NAUJOSllOVYNĖS 
NATO SĄJUNGOJE
Paryžius. — Anglijos ir 

Amerikos gabenami gink
lai Tunisijai sukėlė Pran
cūzijoje didelį pasipiktini
mą. Čia ne vien bijosi, kad 
tie ginklai iš Tunisijos pa
teks į Alžeriją. kur vietos 

I gyventojai kariauja už 
j laisvę, bet manoma, kad 
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos kėsinasi ant Prancūzi
jos kolonijų Afrikoje.

Washingtonas. — Sena
torius Mike Mansfield iš 
Montana piktai kaltina 

Į Meksikos valstybę, būk ten 
Tarybų Sąjungos , šalinin
kai kursto žmones prieš 
Ameriką. Tai jau neatsa- 
komingiausi kaltinimai.

LENKIJOJE VIS 
NERAMU

Varšuva. — Lenkijos ko
munistų vadas Gomulka ir 
keli jo šalininkai yra Mas
kvoje. Tuo laiku Lenkijos 
sostinėje paskleista bro
šiūra 54 puslapių, kurioje 
smerkiama Gomulkos vado
vybė, kad jis perdaug nusi
leidžia buržuaziniams ele
mentams.

LENKIJA GAVO Iš SO
VIETŲ 770,000 TONU 
VISOKIŲ GRŪDŲ

Varšuva. — Lenkija ga
vo iš Tarybų Sąjungos 
770,000 tonų naujo posėlio 
grūdų. Tai didelė pagalba 
Lenkijai maisto reikaluose. 
Iš Lenkijos Tarybų Sąjun
ga mainais gauna jai rei
kalingų reikmenų.

Milwaukee. — Teismas 
nutarė, kad parama, kurią 
unija duoda streikieriams, 
negali būti tamsuojama, nes 
tai ne jeigos, o dovanos. 
Byla liete Kohlario fabriko 
darbininką Allen Kaiser, 
kuris streiko metu gavo iš 
unijos $565 ir turėjo mokė
ti $108 taksais. Jis dabar 
tą sumą (atgaus.

White Plains, N/ Y. — 
Dvi mergaitės žuvo, kada 
trokelis perpildytas vai
kais grįžo iš “football” 
žaislų. Torkelyje kilo gais
ras.

Paryžius. — Du trauki
niai, kurie vežė farmerius 
į fėrus, susikūlė. Nelaimė
je žuvo 28 žmonės.

DAUGIAU STUDENTU 
TARYBŲ SĄJUNGOJE
Maskva. — 1956 metais 

aukštas technikos inžinie- 
rijos mokyklas baigė 71,000 
studentų. Šiemet baigs 
80,000; gi sekamais metais 
tokį mokslą pasieks 100,000 
studentų. Jungtinėse Val
stijose į metus tokį mokslą 
baigia tik apie 25,000 stu
dentu.

TIK GĄSDINIMAS 
SSSR SUBM ARINAIS
Roma. —New York Ti- 

meso karinis specialistas 
tyrinėjo daugelį pranešimų, 
kad būk Tarybų Sąjungos 
submarinų randasi Vidur
žemio jūroje. Mr. H. W. 
Baldwin yra tos nuomo- 

|nės, kad tie pranešimai la- 
Į bai perdėti.

Pastaraisiais metais bu
vo tvirtinama, kad vien I- 
talijos jūreiviai ir žvejai 
matę 120 kartų tarybinius 
submarinus. Pasirodė, kad 
visi tie “matymai” buvo 
perdėti, dažnai tikslu tūlų 
šalių padidinimo karinių 
laivų gamybos. Labai per
dėti pranešimai apie sovie
tinių submarinų bazes Al
banijoje ir Sirijoje.

PER VIENĄ SAVAITĘ 
SUSIRGO 1,250,000

Washingtonas. — Vadina
moji “Asian flu” labai ple
čiasi. Tik į vieną savaitę 
šalyje susirgo 1,250,000 
žmonių ta liga. Supranta
ma, kad daug daugiau, nes 
daugelis žmonių perserga 
prie daktaro nesikreipda
mi, ir todėl jie neįeina į tą 
skaitlinę.

Iki 7 d. lapkričio Ameri
koje buvo 4,750,000 žmo
nių, sergančių ta liga, ir iš 
jų skaičiaus 771 mirė.

APIE ROKOSOVSKĮ
Maskva. — Apie mėnesis 

laiko atgal maršalas K. K. 
Rokosovskis buvo paskir
tas Tarybinės armijos ko- 
mandieriumi Turkijos pa
sienyje. Dabar jis tapo iš
rinktas į Gruzijos Komu
nistų Partijos Centro Ko
mitetą.

Damaskas. — Sirija ir 
Izraelis pasiekė tam tikrą 
susitarimą: derybose pasie
nyje, paliaubų komisijai 
tarpininkaujant, abi šalys 
pasižadėjo nekliudyti viena 
kitai vesti civilinės staty
bos darbus pasienio demi
litarizuotoje zonoje. Per 
kelerius metus ginčai buvo 
vedami dėl izraeliečių tei
sės džiovinti pelkes ir tęsti 
irigacijos griovius Hulos 
ežero srityje.

Viena. — Didelė jugosla
vų delegacija vyksta į Ven
griją. Vengrija ir Jugosla
vija vis arčiau bendradar
biauja.

Churchill ir karas
Londonas. — Iki šiol AV. 

Churchill Anglijoje buvo 
skaitomas, kaipo jos išgel
bėtojas laike Antrojo pa
saulinio karo. Jis patsai pa
rašė šešių tomų istoriją, 
kurioje nemažai atžymėjo 
ir jo paties nuopelnų. Su
prantama, kad Churchill 
karo laiku kietai laikėsi, 
kad išgelbėjus Angliją nuo 
pražūties.

Bet ir jis karo eisenoje 
padarė nemažai klaidų. Da
bar jau tas keliama į vie
šuma. Jau dvi istorinės, 
knygos išėjo, kur Chruchi- 
lą ' kritikuoja už jo klai
das. Viena “The War A-

Laisvės koncertas 
puikiai pavyko

Sekmadienį įvyko dien
raščio Laisvės metinis kon
certas. Tai jau buvo 43-čias 
iš eilės. Jis atsibuvo Liber
ty Auditorijoje, Lietuvių 
Kultūriniame Centre, Rich
mond Hill. Tai buvo vienas 
iš didžiausių ir gražiausių 
parengimų eilėje pastarųjų 
metų.

Didžiulė svetainė buvo 
pilnutėlė svečių. Atsilankė 
mūsų rėmėjai ne vien iš di
džiojo New Yorko ir arti
mos apylinkės, kaip Jersey 
City, Bayonne, Newark, E- 
lizabeth, Paterson, bet ir iš 
tolimų kolonijų.

Dalyvavo Bekampis, iš 
Avalon, N. J. Iš Philadel- 
phijos buvo svečių. Iš Wil- 
—»-------------------- ------ -——
NAUJAS DIDELIS 
TARYBINIS LĖKTUVAS

Maskva. — Tarybų Są
jungoje išbandytas naujas 
keliauninkų lėktuvas vadi
nasi “Pobeda”. Jis gali at
likti ilgas keliones ir vežti 
nemažiau 100 keliauninku, 4. f 

neskaitant įgulos narių.

Potvyniai dar siaučia
Lombardijos slėniuos e

Roma. — Po upės slėnyje 
Lombardijoje dar vis siau
čia potvyniai. Žemupio sri
tyje netoli Adriatijos. jūros 
apie 30,000 žmonių paliko 
be pastogės. Smarkiausiai 
potvynis palietė Porto Tol
le sritį. Visi gyventojai iš
kelti motorlaiviais ir val
timis. Kol kas niekas ne- 
paskendo.

Londonas. — Fieldmar- 
šalas. V. Montgomery seka
mais metais pasitrauks iš 
karo tarnybos. Dabar jis 
yra NATO komandieriaus 
pavaduotojas. Montgome
ry yra piktas Sovietų ir 
demokratinių šalių prie
šas ir karo šalininkas.

Niagara —Falls, N. Y.
Netikusiame gyvenimui 
name buvo apsigyvenę neg
rų šeimos. Kilo gaisras, 
kuriame žuvo 14 vaikų ir 
3 suaugęs asmenys. 

gainst Japan”, kuri skaito
ma oficiale karo istorija. 
Ten kritikuoja, kad karo 
pradžioje Anglija neteko 
dviejų šarvuočių “Prince 
fo Wales” ir “Repulse” dėl 
Churchillio elgesio.

Antrą knygą parašė gen. 
V. Alanbrooke, buvęs An
glijos generalinio štabo vir
šininkas, kuris taip pat kri
tikuoja Churchillą.

Kaltina Churchillą ir dėl 
to, kad iš priežasties jo 
klaidų ir nusistatymo An
glija taip skaudžiai buvo 
sumušta Singapore tvirtu
mos srityje ir eilėje kitų 
vietų.

kes-Barre-Pittstono apy
linkės dalyvavo V. ir O. 
Žilinskai, A. Valinčius, V. 
ir O. Globičiai. Iš Water- 
burio Strižauskai, V. ir K. 
Krasnickai, dainininko bro
liai. Iš Worcesterio su Aido 
Choru atvyko nuolatiniai 
veikėjai J. Skliutas, D. Ju- 
sius ir kiti.

Galimas daiktas, kad bu
vo svečių ir iš kitų miestų, 
bet man ne visus teko pa
matyti. Pertraukoje apie 
dienraščio rolę ir tarptau
tinius įvykius prakalbą pa
sakė “Laisvės” redaktorius 
Rojus Mizara. Koncertinė 
progratųą pilnai pavyko. 
Bet apie tai bus aprašyta 
vietos žiniose.

IŠMETĖ KEPĖJU 
UNIJĄ

Washingtonas. — AFL- 
CIO taryba išmetė Ba
kers and Confectionary 
Workers uniją, todėl, kad 
ši unija nesutiko su Tary- ' 
bos reikalivimu neleisti J. 
G. Cross kandidatuoti į 
prezidento vietą. Tai jau 
kelintoji unija išmesta rei
kalaujant “apsivalyti”.

I
Deli. — Nehru minėjo sa

vo 68-ą gimtadienį.

Worcester, Mass.
MIRĖ

John Green-žalimas mi
rė sekmadienį, lapkričio 17 
d., 11 vai. ryto. Jis mirė 
staigiai, pavalgęs, pietus. 
Laidotuvės įvyks trečia
dienį, 2 vhl. dieną Krema- 
torijoje.

Kūnas pašarvotas Peter 
Carol (Karalius) koplyčio
je, Providence St., Worces
ter, Mass.

Velionis paliko nuliūdi
me žmoną Marcelę ir sūnų 
Joną, taipgi brolį Lietuvo
je. IŠ Lietuvos kilęs nuo 
Platilių parapijos, Mačiučių 
kaimas.

Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė D. G. Jusius, iš 
Worcester, Mass.
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KAS BUS PO 40 METŲ?
ŠIŲ METŲ SPALIO 7 dieną Maskvoje įvyko įdo

mus ir ilgas pasikalbėjimas N. S. Chruščiovo su ameri
kiniu korespondentu James Restonu. Mr. Reston yra 
New Yorko Timeso korespondentas, sakytume, vyriau
sias diplomatinis korespondentas. Į Maskvą jis buvo 
nuvykęs trumpam laikui, tik pasikalbėjimui su Chruš
čiovu.

Jiedu kalbėjosi apie daug svarbių, bėgamų reikalų, 
liečiančių ne tik Ameriką ir Tarybų Sąjungą, o ir visą 
pasaulį. Visa tai buvo užrašyta ir paskelbta spaudoje— 
Tarybinėje spaudoje ir pačiame New York Timese.

Spandoj ir žodžiu pas 
mus kartais eina ginčų 
apie tai, kada Lietuvos 
žmonės geriau gyveno — 
seniau, buržuaziniais-sme- 
toniniais laikais, ar dabar, 
tarybiniais laikais? Kai 
kurie iš mūsų tvirtiname,— 
ir labai teisingai, — kad 
tarybinėje santvarkoje. Lie
tuvos žmonės jau geriau 
gyvena ir kaskart jų gyve
nimas gėrėja. Tai patvir
tina ir kardeliškė “Nepri
klausoma Lietuva,” nors 
visai netikėtai, tik bandy
dama parodyti, kad dabar 
Lietuvos 
uždirba 
gyvena, 
tai dare

žiavusį į Lietuvą iš kitos 
šalies, puola kaip vilkai jį 
sudraskyti. Nors dabar, 
matyt, jau mato, kad to 
nėra, bet pats sau visvien 
negali tikėti. Kaipgi Lietu
vos žmonės gali gyventi ir 
dar kultūringi būti, kuomet 
Lietuvoje neliko Smetonos, 
nėra Kardelio ir kitų pa
našaus plauko ponų?

Šią vasarą važiavo 15-ka 
Kanados lietuvių į Lietuvą. 
Jis tikėjosi, kad jų Lietu
von neįsileis, bet veš į 
Maskvą, — Lietuvon įleido. 
Jis tikėjosi, kad juos ten 
laikys kaliniais,—buvo lais
vi. Jis. tikėjosi, kad jų ten 
neprileis nei prie žmonių, 
nei prie giminių, — prilei
do, ir jie kalbėjosi su kuo 

i ir kiek tik norėjo. Jis ma
inė, jei kanadieęiai papuls 
I kur tarp žmonių, tai juos 
i žmonės sudraskys į kaval- 
kus, — grįžo visi į Kana
dą čieli ir sveiki.

Tai baisus susikrimtimas, 
kad jo vaizduotė, visi pra
našavimai susprogo kaip 
burbulas, 
krimtimo, 
naktimis 
riuoja, 
gali būti.
sau laiškus rašo (kitaip ne
galima išaiškinti), o po 
nakties paskelbia “NL,” 
kad jis gavęs laiškų iš Lie
tuvos.

Antai, Kardelis paskelbė, 
kad jis gavęs laišką, kad 
P. Pajuodžio neįsileidę į jo 
gimtinį kaimą, tuo tarpu 
Pajuodis išbuvo pas savo 
brolį apie keturias dienas. 
Jis paskelbė, kad M. Gudo 
brolis neturi grįčios, nė 
pastogės, todėl “aišku,” 
Mykolas, parvažiavęs sve
čiuose, turėjo gyventi ir 
nakvoti atvirame ore. O

Naujas kino teatras Prienuose, Lietuvoje

Pajudi n o širšių lizdą

darbymetės plaunant šieną 
arba kertant rugius, ir pan.

Paskaičiuokime dabar, 
kiek tarnautojas - bernas, 
kuris eidavo pas kitus ūki
ninkus tarnauti, gaudavo 
algos už metus laiko? To
kiems mokėdavo maždaug 
po 300-350 litų algos į me
tus. Daleiskime, nors ir bū
tų gavęs toks, tarnautojas 
366 litus metinės algos, tai 
visvien jam į dieną teišei
davo tik po vieną litą, arba 
kanadiškais (ar ameriko
niškais) pinigais tik po 10 
centų už visą darbo dieną.

Taigi, kaip matome, skir
tumas didelis. Jei buržua- • 
žiniai s laikais L i e t u v o s I 
žemdirbys, tėuž d i r b d a v o ' 
(skaičiuojant kanadiškais - 
amerikoniškais, pin i g a i s ) 
tik 10 centų į dieną ir vos 
gaudavo pavalgyti, tai da
bar, tarybiniais laikais, net 
ir “NL” apskaičiavimu Lie
tuvos žemdirbys - kolūkietis

kštai pasižymėjo abelno mo
kslo išradimuose. A

T. S. mokslininkams neė
mė ilgai nustelbti vakarų 
imperialistų turimą a to; 
jėgos monopoliją. Jie pa
tys pasigamino tokias pat 
bombas, kaip ir jų priešai. 
Ir tuomi privertė karo troš
kėj us skaitytis kaipo lygus 
su lygum!

Dabar sputnikai beskrai- 
dydami aukštai viršuj že
mės, staigiai ir revoliucio- 
niškai paskatino tarptauti
nio kapitalizmo imperialis
tus dar kartą rimtai pagal
voti apie išlaikymą pasauli
nės taikos. Gal būt, kad 
sputnikai atšaldė ir įsikar
ščiavusias Turkijos milita- 
ristų galvas nuo puolįpo 
ant Sirijos.

Nors šiais laikais gal ir 
perdaug rašoma ir kalba
ma apie Tarybų Sąjungos 
mokslininkų paleistą į erd
vę žmogaus protu išgalvo
tą ir rankomis padirbtą že
mės palydovą, rusiškai va
dinamą “sputniku”, tačiau 
tos visos kalbos ir rašymai 
turi savyje didelį pagrindą. 
Tik siaurai galvoj antiej i 
arba bukapročiai apie šį 
20-jo amžiaus stebuklą nu
tyli arba išjuokia. Kai ku
rie radio ir televizijos ko
mentatoriai net taip gru
biai ir nesąmoningai išsi
reiškė: Sputnikas neturįs 
jokios svarbos, nes jisai pa
leistas aukštai erdvėj, tik 
kaipo vaikų žaislas!

Tačiau tas “vaikų žais
las” nustebino viso pasau
lio mokslininkus, o labiau
siai supurtė vakarų stam
biojo kapitalo militaristus, 
karo troškėjus. Jie labiau
siai pabūgo, kad net laiki
nai prarado savo galvose
nos normališką lygsvarą. 
Jie sumišo! Nes jų nuo se
niai išgalvotus moksliškus 
planus ir karo naujoviškus 
pabūklus T. S. iššautas 
aukštyn į erdvę žemės paly
dovas sudaužė i drūzus. 
Dabar jų tie ginklai pasi
lieka mažaverčiais,- su ku
riais baugino užkariauti, 
arba visiškai sunaikinti so
cialistinius kraštus. Jie 
dabar net nagus savo kram
tosi. Kiek važinėta, dirbta 
ir prakaituota! Kiek daug 
diplomatiniuose rateliuose 
“didžiausių galvočių” svar
styta ir kalbėta apie stei
gimą militarinių bazių arti 
T. S. rubežių strategiškose 
vietose. Turėdamas atomi
nių ir vandelininių bombų 
monopoliją, stambusis kapi
talas diktavo visam pasau
liui. Ir kas atsisakė šokti 
pagal jo grojamą muziką, 
tuos baugino savo didele 
militarine jėga, jeigu kai 
kurie nebojo jų bauginimų, 
tad jie gražiuoju papirko 
auksu ir pavergė juos po 
didžiojo militarinio smako 
letena.

Nuo praėjusio antrojo 
pasaulinio karo laikų daug 
kartų buvo prieita galas 
liepto arti prie trečiojo pa
saulinio karo. Tik dėka Ta
rybų Sąjungos mokslininkų 
sparčiam mokslo žengimui 
pirmyn, nors laikinai tre
čiojo karo pavojai buvo pra
šalinti. T. S. liaudis per 
vieną dešimtmetį po karo, po 
šalies sunaikinimo, atsisto
jusi ant griuvėsių ir pele
nų, netik išnaujo atstatė 
savo pramonę ir mokslo įs
taigas, bet per tokį trumpą 
laiką nužengė toli savo 
technikos tobulinime ir au-

žmonės mažiau 
ir todėl blogiau 
Nors, žinoma, ji 
sužiniai, nes be

aiškindama sustojo pusiau-
kelyje. Bet kada pridursi
me kitą galą kelio, arba, 

, kada 
medalio atversime, ir antrą
ją pusę, tai pamatysime, 
kad Lietuvos žmonės iš tik-

Kadangi pasikalbėjimas įvyko tuojau prieš tai, kai teisingiau pasakius,
sukako 40 metų nuo Spalio revoliucijos, tai James Res
tonas norėjo išgauti Chruščiovo nuomonę apie tai, kas 
bus po sekamų 40 metų? Klausimas įdomus, o atsaky- 

• mas dar įdomesnis.
Mes čia ir paduosime tuos Rcstono klausimus ir į ■ 

juos Chruščiovo atsakymus.

JAMES RESTONAS: Kokią Chru sc i o v a s i k. i a i
• duoja Tarybų Sąjungą ir visą pasaulį dar po 40 metų?

N. S. Chruščiovas: Jūs norite žinoti mano nuomonę, 
kokia bus Tarybų Sąjunga ir visas pasaulis po 40 metų. 
40 metų mūsų besikeičiančiame pasaulyje—tai nemažas 
laiko tarpas. Sunku, žinoma, numatyti visus istorijos 
vingius, bet anie bendrąją generalinę vystymosi liniją 
galima pasakyti, kad taikos sąlygomis Tarybų Sąjunga 
per trumpesnį laiką, negu per 40 metų, remdamasi mū
sų šalini vystymosi tempų skirtumu, toli pralenks Jung
tines Amerikos Valstijas pagal pramonės ir žemes ūkio 
gamybos lygį vidutiniškai vienam gyventojui, jeigu JAV 
vystysis, žengdamas kapitalistiniu keliu. Mūsų šalyje 
gamybinių jėgų lygis bus neišmatuojamai aukštesnis, 
negu dabar, bus sudarytos visos sąlygos įvairioms, pre
kėms ir produktams gausiai gaminti, iki minimumo bus 

: sutrumpinta darbo diena, nes bus žymiai išvystyti moks- 
' las ir technika. Trumpiau kalbant, bus užtikrintas mūsų 

šalies vystymasis sutinkamai su marksizmo-leninizmo 
mokymu apie komunistinės, visuomenės sukūrimą.

Kai dėl tų pasikeitimų, kurie per tą laiką įvyks pa
saulyje, galima visiškai įsitikinus sakyti, kad jeigu tau
toms pavyks pažaboti agresijos jėgas ir pasaulis bus 
išgelbėtas, nuo termobranduolinio karo baisumu, tai 

; žmonija visose vystymosi srityse žengs, pirmyn septyn
myliais žingsniais pažangos keliu. Pakitimai pasaulyje 
žengs ta kryptimi, anie kurią gerai pasakė savo teori
niuose veikaluose Marksas, Engelsas, Leninas. Mes, ko
munistai, giliai tikime marksizmo-leninizmo mokymo 
pergale. Manau, kad daugumai žmonijos dabar vis la- 

. b;au aiškėja didžioji šio mokymo gyvybinė jėga.
James Restonas: Ar jūs numatote, kad dabartinė 

politika suteikti didesnio masto politinę laisvę jūsų ša
lyje bus vykdoma ir toliau, gyvenant dviem ateinančioms 
kartoms? Ar matote ateityje didesnio masto taikų idė
jų sambūvį jūsų šalies viduje, didesnę skirtingų nuomo
nių laisvę? Ar tokį įsivaizduojate Tarybų Sąjungos 
kelią gyvenant sekančioms dviem kartoms?

N. S. Chruščiovas: Šie jūsų .klausimai rodo, 
kad jūs labai, blogai žinote marksizmo - leninizmo 
teoriją. Juk jūs kovojate prieš šią teoriją. Tai 
nagrinėkite ją geriau, tuomet, gal būt, ir nustosite ko
voję arba, bet kuriuo atveju, būsite geriau pasiruošę 
tai kovai.

Pagal marksizmo-leninizmo mokymą, vystantis so
cialistinei visuomenei su jos. institutais, vystantis tos vi
suomenės žmogui, kylant jo kultūrai, ugdant naujas 

i ' žmonių moralines savybes, nebebus reikalinga ištisa eilė 
valstybinių organų, kurie dabar reikalingi, kad • būtų 
galima malšinti socializmo priešų mėginimus atimti iš 
darbo žmonių jų didžiuosius iškovojimus arba sukelti 
mūsų šalies gyvenime įvairius nenormalius reiškinius. 

: Kai mūsų visuomehė pasieks komunizmo stadiją, liks 
tiktai tie institutai, kurie bus reikalingi normaliam vi
suomenės. gyvenimui organizuoti, pavyzdžiui, pramonei, 
žemės, ūkiui, kultūrai ir buičiai toliau vystyti ir pan. 
Mūsų šalyje ir dabar nėra išnaudotojų klasių, o tuomet 
nebus jokių klasinių skirtumų. Komunizmo sąlygomis 
bus tikra visų visuomenės žmonių laisvė, brolybė ir lygy
be. Tiesa, mes ir jūs skirtingai suprantame laisvę.

Beje, kiek jums metų, p. Restonai?
J.?4mes Restonas: Keturiasdešimt aštuoneri.
N. S. Chruščiovas: Manau, kad jūs dar galite

laukti to laiko, kai bus sukurta komunistinė visuomenė, 
ir tuomet gailėsitės, kad. taip vėlai supratote, socializmo 
pranašūmus. Ir iki to laiko jūs, tikriausiai, iš socializmo 
priešininko pavirsite jo karštu šalininku ir labai gailėsi- 

► tės, kad nesugebėjote anksčiau suprasti teigiamos mark
sizmo-leninizmo idėjų reikšmės.

$
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Dailininkas V. Mackevičius baigia tapyti pa
veikslą “1919 metai Lietuvoje”. Paveikslas bus iš
statytas 1957 m. Visasąjunginėje dailės parodo
je Maskvoje.

rujų dabar daugiau uždir-, jau gauna už darbadienį 
ba. O jei daugiau uždirba, 
tai reiškia, kad geriau ir 
gyvena.

“NL” 
ginimui 
uždarbio 
surado labai gerą 
lentelę, būtent, Kanados do-i 
lerį. Pavyzdžiui, komen-' 
tuojant apie Kanados lie
tuvių delegato K. Meškaus
ko pasisakymą Lietuvoje, 
kad “kolūkiuose gerai už
dirba ir gyvena nepalygi
namai geriau, negu man 
išvykstant, “NL” spalio 30 
d. laidoj rašo: “Nereikia 
nei jieškoti kokių įrodymų, 
nes čia pat ‘Naujojo gyve
nimo’ kolūkyje, kuris laiko
mas pavyzdingu, 
čiai papasakojo,

redaktorius, paly- 
Lietuvos žmonių 
pirmiau ir dabar,

pusantro dolerio ir apie 6 
svarus grūdų. Kitais žo
džiais, vien piniginis uždar
bis pakilęs 15 kartų, ne
skaitant 6 svarų grūdų, ku
rių jis per dieną niekad ne- 

mastui gali 0 ’ei Pri"
I JI - ‘ 1 r Y1

kolūkie- 
kad už 

darbadienį pernai jie gavę 
po 3 kilogramus įr 6 su pu
se rublio.

su-

2 pusk Laisvė (Liberty) An-tr., lapkričio (Nov.) 19, 1957

Todėl iš susi- 
matyt, dabar 

nemiega, “fige- 
kaip čia tas viskas

Atsisėdęs pats

kai pajudino širšių lizdą! 
Ir dabar tos širšės byzgia 
po visas kapitalistinės sis
temos valstybes.

Jau Paryžiuje šaukiama 
speciali konferencija, kad 
suradus naujus būdus ko
vai prieš sputnikų išradė
jus. Sakoma, kad dabar su
mobilizuos visus savo
riausius mokslininkus, ku 
rie netik pasivys, bet

ge

brolis statosi naują grįčią 
ir turi laikiną pastogę. Jis 
paskelbė, kad “gavės” iš A- 
lytaus laišką, kuriame ra- 

| dėsime, kad dabar daug|š°ma> jog manę^ parvažia- 
I lengviau ir trumpesnes va- j vus^Dzūkijon,. žmonės nu- 
landas dirba, tai savaime kryžiavoję (tik neparašė, 
aišku — geriau ir gyvena, kaip ilgai 

žiavotas,”

landas dirba, 
cl _

Gal kai kas pasakys, kad 
tik samdiniai ir tarnauto
jai sunkiai dirbo ir taip 
mažai uždirbo, bet ne ūki
ninkai. Nieko panašaus. 
Smulkieji ir net vidutiniški 
valstiečiai - ūkininkai, ku
rie, mes visi žinome, suda
rė milžinišką Lietuvos gy
ventojų daugumą, dar ir to 
neuždirbo ir daugeliu atsi
tikimų dar sunkiau dirbo. 
Pardavus paaugintą gyvu- 

kelis centnerius atli-

i buvau “nukry- 
” nes po trijų die

nų grįžau į Vilnių), ir su- 
lyg “laišku”-vaizduote gal 
ir dabar dar tebekabau ant 
kryžiaus...

Atsieit — kana- ]į
diškai vertinant, 3 kilogra- kusių grūdų, už gautus pi-
mai arba apie 6 svarai grū
dų ir 6 su puse rublio, tai 
yra vertinant oficialiu so
vietiniu dolerio kursu, tik
tai apie pusantro dolerio už 
visą darbadienį.”

Gerai, labai puiku. Pa
žiūrėkime dabar, kiek Lie
tuvos žemdirbys uždirbo, 
vertinant oficialiu lietuviš
ku dolerio kursu (10 litų už 
vieną dolerį), buržuazi
niais. - smetoniniais laikais, 
ką visi gerai žinome, kaip 
mes, senesnės emigracijos 
lietuviai, taip ir -“NL” re
daktorius, kada dar gyveno

Mes prisimename, ką ir 
“N L” redaktorius Kardelis 
turėtų prisiminti, jei kokių 
nors ryšių turėjo su suvar
gusiais Lietuvos valstie
čiais (kas labai abejotina), 
gyvendamas Lietuvoje, kai 
tuo laiku ūkininkas-samdy- 
tojas temokėjo samdiniui 5 
litus už dieną, kas reiškia, 
kanadiškais pinigais tik 50 
centų už visą darbo dieną. 
Tai ir tai dar labai gerai. 
Bet kiek tokių dienų buvo 
į metus? Keletas, laike

Pagaliau jis “gauna” ir 
gerų laiškų. Kiek laiko at
gal jis rašė savo laikraštyj, 
kad gavęs laišką iš Šiaulių, 
jog, mūsų delegacijai ten 
būnant, krautuvės buvo 
prikrautos pilnos visokių 
prekių ir labai pigiomis 
kainomis. Tai labai gerai, 
žmonės bent galėjo prisi
pirkti daug daiktų ir labai 
pigiomis kainomis ... O 
mes gi, būdami 2į dienos 
Šiauliuose, daugiausiai va
žinėjome po apylinkes ir 
krautuvėse nevaikščiojome.

Bet tai dar ne viskas. Pa
klausykite, kas bus toliau:

“Be to, NL redakcijai jau 
iš antros vietos praneša, 

Šitaip gyveno Lietuvos kad .mūs delegatams i odė 
■ Potiomkino kaimus. Anks

čiau iš Šiaulių buvo žinių, 
kad ‘delegatų’ 
dienomis Šiaulių 
buvo artipilnės 
prekių pigiomis 
o dabar iš Panevėžio ap
skrities pranešamos lygiai 
tokios pat žinios... Kaž kaip 
nesinori tikėti, bet kai jau 
iš kelių vietų tokios žinios 
paduodamos, nelogiška ne
tikėti.” (“NL” lapkr. 6 d.)

O mūsų delegacija gi Pa
nevėžio apskrityj visai ne
buvome, tai kaip mums 
galėjo ten rodyti specialiai 
pripildytas krautuves pre
kėmis pigiomis kainomis? 
Kaip tada iš Lietuvos kas 
nors galėjo tokias nebūtas 
žinias paduoti “Nepriklau-

ar

reikėjo sutaisyti ve- 
ratus, pakaustyti ur

nigus 
žimui 
klį, nupirkti plūgui noragą 
ir kitus ūkininkavimui prie
taisus, apsimokėti valstybi
nius mokesčius, tai jei atli
ko jo asmeniniams reika
lams 100 litų (kanadiškais 
apie 3 centai į dieną) į me
tus, tai buvo labai gerai.

valstiečiai taip vadinamais 
“nepriklausomos” Lietuvos, 
buržuaziniais laikais. Už 
tai Lietuvos žmonės, ypa
tingai jaunimas, taip masi
niai ir emigravo j Pietų A- 
merikos šalis ir į Kanadą, 
iki šios šalys, prispaustos 
1930 metu ekonominės kri
zės, uždarė imigracijai du
ris.
Bar vienas “NL” juokingas 

melas
Bėglių laikyčio “Nepri

klausomos Lietuvos” re
daktorius J. Kardelis pir
miau, matomai, įsivaizda
vo, kad j dabar Lietuvos 
žmonės vaikščioja apiplyšę, 
pusnuogiai, basi, išalkę ir 
todėl, Pamatę žmogų, įva-

lankymosi 
krautuvės 
visokiu <r 
kainomis,

somai Lietuvai”? Iš tikrų
jų nesinori tikėti, kad Lie
tuvoje būtų tokių melagių. 
Jei bent ant juoko kas nors 
“patenkino” Kardelio troš
kimus... Tačiau gal būtų 
logiškiau pasakyti tai, 
kad pats “NL” redaktorius 
pakepė tokį kvailą ir kartu 
juokingą melą.

J. Le&evičius

----------- ir 
pralenks tarybinius moksli
ninkus. '

Būtų labai džiugu klau
sytis naujienų apie mokslo 
lenktynes, jeigu t°s lenkty
nės eitu dėl visu žmonių v t v
gerbūvio ir tyrinėjimo be- 
rybės erdvės, kas randasi 
ant kitų planetų. Tačiau 
taip neatrodo. Jau dabar 
kai kurie militaristai išsi
reiškė, kad, kol kas jie dar 
nebeturi priemonių 
riavimui erdvės. Bet 
ilgo jie turėsią, 
greitai su pagalba 
mokslininkų suras ir išto
bulins raketas skridimui į 
erdvės planetas, taip greit 
jie panaudos tuos moksliš- , 
kus išradimus savo milita-f 
riniams tikslams.

Vienas aukštas karo pa
reigūnas išsireiškė taip: 
Gal kokiuo nors būdu bus 
galima išvengti atominio 
karo ant šios mūsų nelai
mingos žemės kamuolio. 
Tačiau raketinis karas 
įvyks aukštai už debesų -er
dvėj. O gal net prie pat 
mėnulio.

Tai šitaip dabar galvoja 
imperialistai. Ir kai kurie 
jau sušuko: Mes nedaleis- 
kim rusams, kad jie pirmu
tiniai iškeltų savo raudoną 
vėliavą ant mėnulio ir pasi
savintų mėnulį. Tuoni/. 
būtų didelė sarmata ameri- • 
kiečiams mokslininkams. 
Tegul kalba kaip kas išma
no, o Tarybų Sąjungos pa
leisti -erdvėj sputnikai vis 
ramiai sau skrisdami ap
linkui žemę, ardo kapitaliz
mo nervus. Pregresds

užka- 
neuž- 

Ir kaip 
savu

Varšuva. — Penki Lenki
jos rašytojai, tarp jų Jast- 
runas ir Zelawskis, pasi
traukė iš PPR <Komunistų 
partijos). Jie pasitraukė 
protestuodami prieš valj 
džios nutarimą uždrausti 
literatūrinį žurnalą “Euro
pa.” • ’ ‘ . J
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JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
* • (Tąsa)

Įėjom trobon. Paluby linksmai degė 
spalvota popieriaus karpiniais iškaišyta 
lempa, apšviesdama ilgą ir platų uos.inį 
stalą, vos ne pusės rąsto storumo, suo
lus pasieniuose, lovas, baltintą krosnį su 
aukštu koptūru. Sienos visur buvo iš
klijuotos laikraščiais, išskyrus krikšta
suolę. Pastaroji klojėjo gėlėtais pirk
tiniais apmušalais. Šių apmušalų gė
lės priminė vienu metu ir rožes, ir leva- 
žandėlius, o laikraščiai buvo prirašyti 
nuo krašto iki krašto, ir taip smulkiai, 
kad viso mano mokslo neužteko jiems 
perskaityti. Juo labiau, kad daugelyje 
vietų laikraščiai buvo priklijūoti aukš
tyn kojom. Lovoje, storai apsiklostęs 
languoto dimo apklotais, įrėmęs kojas 

p šiltą krosnies šoną, gulėjo tėvokas. Bet
• 'dabar jis buvo nusisukęs, į sieną, ir aš 

mačiau tik jo žilą, piktai pašiurpusį 
pakaušį. Ties krosnies priežydžiu ruo
šėsi šeimininkė. Ūgio ji buvo nedidelė, 
tiktai toli atkritusia apatine lūpa, ir 
tokia putni, kad drabužis jau seniai ne
besu teko jai ant krūtinės, o rankų rie
šus žymėjo dvi gilios, tarytum ašutu 
įveržtos, skersinės raukšlės. Žvilgterėjo 
ji į mus, šnarpštelėjo nosim ir vėl nusi
suko prie židinio, kur po trikoju smilko 
beržinės prakuros — matyt, vakarienei 
virti.

— Ar tai, motut, vėl viena plūkiesi?— 
pasveikino Poviliokas.—Kur Saliamutė

— Ištrūko, tavęs nepasiklausė,—bumb- 
Vlėjo šeimininkė. — Pats kur došinaisi 
iki šiol?/ Kai prapuolei iš pat ryto, tai 
ir pėdos ataušo. Dar ant Saliamutės
dantis džiauni!

—Užtat kokį piemenį nugrioviau, 
motut! — šyptelėjo Poviliokas. — Tik • 
paveizdėk, kur prireikė — ten ir dėk! 
Vyras nagingas, prie kalvės darbų įpra
tęs . . . Apženysim rudenį!

—Kiek algos sukišai?—kvegžtelėjo se
nis, neatsisukdamas į mūsų pusę.

—Nedaug, nedaug...—kiek sutriko Po
viliokas ir tuoj ėmė valkstytis.—Nusi
vilk ir tu,—mostelėjo man,—čia, bro
lau, ne klebonija ir tarnų nėra, pačiam 
reikia žiūrėti. Versk savo lakmonus štai 
ant karties, po vakarienės sudabosim, 

/kas ir kaip. Motut, duok užkąsti sve- 
eitu!

Balsas jo buvo gergždus, su priedusiu 
ir piktas, lyg įrūdijusi geležis. Povilio
kas dar labiau sutriko, pasišlaistė vidu
asly, žengė prie lovos, aiškiai pasiryžęs 
kirstis. Bet čia girgžtelėjo durys, įėjo 
augalotas vyriškis šiengaliais apkibusia 
skranda, giliai užsimaukšlinęs katės 
kailio kepurę.

—O-o, Juoziokas! — pralinksmėjo Po
vilas.—Gal prie liuobos reikia tau pa
dėt?

Juoziokas neatsakė ir net negrįžtelėjo 
ton pusėn, tarytum ne jam buvo sakyta, 
o krosniai. Nusimetė skrandą, kepurę, 

/ parito koja iš palovio kaladėlę, sėdo ant 
' jos, užsirūkė. Dar kartą kyštelėjo koją 

pąlovėn, pačiuožė iš ten nuobrukų. Vėl 
^atsisėdęs ėmė į rankas laibą kratiklį.

Šiurkštūs, seniai kirpti ir retai, matyt, 
tešukuojami jo plaukai buvo subrukti 
nuo pakaušio į priekį, prasiskyrę ties 
ausimis; nosies kremzlė giliai įmušta 
pakaktin, nuo ko pati nosis gerokai 
kilsterėjo į viršų ir pašėlusiai priminė 
anties snapą. Tylėjo, kedeno kratikliu 
nuobrukas, keldamas debesis dulkių, sė
damas aplink save traškius spalius. Tro
boj tain pat viskas nutilo, tik barkšte
lėjo pagaikštis, išslydęs iš šeimininkės 
rankų. Stovėjau aš gale stalo, ranka nu
sitvėręs io briaunos, visiškai nežinoda
mas: sėstis dabar ar stovėti, tylėt ar

* pasakyti ką nors? Pagaliau šeimininkė 
^metė ruošą, pagrabaliojo ligonio kojū- 

’galy ir atnešė iš ten kietai sugniaužusi 
saują vlštinių plunksnų.

—Suplėšysi, kol vakarienę paduosiu.
—Tik panosės nenušusk i —nusijuokė

\ Poviliukas.
—Nejukink vaiko,—subarė jį senė.— 

Prunkštelės, va, ir visas plėšinys—pa
lubiais! Surinksi paskui? O tu vik
riau—atsisuko į mane.—Padaužyk ran
kas į šonus . . .

Aš padaužiau, bet suklupę nuo šalčio 
pirštai neatsileido ir neklausė, ką lie
piami. Plunksnos slidinėjo tarp jų, ta
rytum dūmai tarp stagarų, nesugriebia- 

^mos, nenulaikomos, neįplėšiamos. Nors 
tu dantimis jas kabink! Bet aš sten-
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giausi iš paskutiniųjų, širdy džiaugda
masis, kad štai jau pradedu naujus pie
menavimo metus, kad bus čia vakarienė, 
bus guolis kur nors, o gal nebloga bus 
ir visa vasara . . . Nauja vasara!

—O sakiau išleisdamas: didesnio pa
ieškok,—vėl sugergždė senis.—Ką dabar 
čia man parvežei? Ar tokio padėjėjo 
kalvėn reikia?

—O tu, tevok, bent atsisuktum, akį 
užmestom ... Ne piemenį, tikrą ąžuo
lą partrenkiau!—šyptelėjo Poviliokas.

—Algos kiek, klausiu, sukišai?
—Pigiai nuderėjau, tevok. Grįžtelę 

linų pažadėjau, puspūrį miežių ...
—Kokiu linu?
—Šukuotų nedaviau, tiktai nubrauk

tų ! Paskui dar pūdą rugių . . .
— Palauk, kur lendi su rugiais! Aš 

apie, linus klausiu.
sruogelės nėra, virvagalio pasikar 
randu, o tu—linus piemeniui?! 
išpūstėt nori?

—Tevok . . .
—Vežk atgal savo varliamušį! 

matai, aš jam atkišiu!
—Bet tu palauk, tevok . . .
—Patylėk, sakau! Labai jau 

ginai tėvo
Kad toks gudrus, toks geras visiems 
nori būti, tai pirma sutausok namus, sa
vo paties namus, o tada jau ir žarstyk. 
Nors ir abiem rieškučiom!—pakėlė se
nis balsą.—Tiktai savo duok, o ne mano!

Užsikosėjo, ilgai grumždėsi po apklo
tais, bet vis tiek neatsisuko. O aš sėdė
jau lyg vandeniu perlietas. Negi ir ši
tas išvarys mane? O vėlgi — jei šitaip 
dėl linų, tai kas bus, kai Poviliokas pa
sakys apie bulves?

—Plėšyk, ko sustojai? — atitoko senis 
nuo kosulio. — Linus išsiderėt tai gud
rus, o prie darbo — rankos atmuštos.

Neramiai žvilgterėjau lovos pusėn. 
Negi senis turi pakaušyje akis, kad žiū
ri į sieną, o mato mane? Šeimininkė 
krestelėjo ranka manęs link: dirbk, ty
lėk! Priėjo prie lovos, kumštelėjo ap
klotus, patapnojo pagalvę:

—Besigaluoji, Peliksiuk, o būta čia dėl 
ko . . . Neišvarys mūsų ubagais ta linų 
grįžtelė . . .

—Tu iš kur žinai?
—Nubrauksim, atiduosim, — švabėjo 

senė, nekreipdama dėmesio į vyro žo
džius. — Sveikatėlę saugok, Peliksiuk. 
Jau ir taip nebedaug jos turi, kvokši, 
duodi kosuliu nuo ryto iki vakaro . . .

—Tai tu mano mirties lauki?
—Kaip tau, Peliksiuk, ir liežuvis apsi

verčia šitaip sakyti! Visi mirsim, visi 
eisim, kai ponas dievas pašauks, tebū
nie jo šventa valia. O aš gyvojo ro
žančiaus taigi apžadus daviau, kas šven
tą dienelę stacijas klupsčiu einu, kad 
tiktai dievulis susimylėtų, patrauktų ta
vo dieneles . . .

—Visi jūs geri! Kol sveikatos turė
jau, kol visus namus tempiau ant savo 
kuproš: tėveliukas geras, tėveliukas 
mielas ... O dabar tik ir stypčiojat 
aplink lovą, tik žvairakiuojat visi ratu: 
kada tas senis kojas pakratys, kada 
griebsim viską? A? Nepatinka? A? 
Gal neteisybę sakau?

—Peliksiuk, susimildamas . . .
—Nemirsiu! Tyčia nemirsiu, nors iš- 

dvėskit čia visi! Laukit, laukit, drasky- 
kitės vienas kitam akis, o nesulauksit 
mano mirties! A? Nepatinka?

—Pono dievo valia . . .
—Ir nemirsiu!—driūktelėjo senis ko

jomis po apklotu.—Nors pasikarkit visi, 
o nemirsiu! Neužjkasi tu manęs žemėn, 
greičiau aš tave užkasiu! Nugiedosiu į 
Šilainę ir užkasiu, pasiriks tau pavydas!

—Peliksiuk, dėl dievo švento . . . Prie 
svetimo žmogaus . . .

Senis nepasidavė. Žodis po žodžio 
įsišėlo jis ne juokais, šaukė tuoj pakil
siąs iš lovos, pergyvensiąs ne tik žmo
ną, bet ir visus vaikus, o paskui išbildė
siąs piršliais ir parvešiąs į namus tokią 
aštuoniolikinę, kad dvejetu arklių neap
važiuosi !

—Pašokdins jinai jus visus, pagiedosit 
jūs man!

Šeimininkė jau nebeprieštaravo, tik 
tampė pirštais apatinę lūpą, valdė aša
ras. Povilas styblinėjo po trobą pirštų 
galais, saugodamasis ko neužkliudyti, 
nesubelsti. O Juoziokas sėdėjo sau ra
miausiai ant kaladėlės ir dirbo toliau. 
Nuobrukos. buvo jau iškratytos, tai pa
ėmė jis kaduginius kablius ir ėmė sukti 
storą, spaliais atšerpetojusį knatą.

(Bus daugiau)

Namuose palaidos 
t ne- 

N am us

Linus,

Įsisma- 
gerą svetimiems žarstyti!

CLEVELAND© ŽINIOS

•> 
Home, 
Prasi- 
Auka

dienų

Banketas pagerbimui 
Elizabeth G. Flynn

Jis įvyks lapkričio 24 d 
American Russian 
13700 Kinsman Rd. 
dės 5 vai. vakaro. 
$1.50.

Elizabeth Gurley 
nuo savo jaunystės
pasišventusiai ir drąsiai 
dalyvavo darbininkų kovo
se už geresnį pragyvenimą 
ir geresnę ateitį; jos nė ka
lėjimas nenubaugino nuo 
tų kovų. Ji yra užsipelniu
si mūsų visų pagarbos, šau
naus ir skaitlingo banketo. 
Todėl būkime visi, kuriems 
tik galima.

Rugsėjo 15 d. Clevelan- 
do ir nekuriu Ohio valsti
jos miestų fabrikantai ga
vo . užsakymus daryti amu
niciją už kelis bilijonus do
lerių. Ta amunicija buvo 
ne vien karo frontui, bet 
viskas iki smulkmenų, kas 
reikalinga karo užfrontėje.

Dabar, pačiame įdūkime 
prieš Tarybų Sąjungą atvy
ko į Ohio valstiją iš Wash- 
ingtono 4 Tarybų Sąjungos 
a m b a s ados tarnautojai - 
diplomatai: Vladimir Lavo- 
rov, Anatoli M. Goryachev, 
Sergei A. Bobomolov ir Va
lerian V. Michailov. Jie at
važiavo automobiliu ir pir
miausiai sustojo Zanesville, 
Ohio, kur, jie sako, buvo 
žmonių svetingai priimti ir 
ant greitųjų jiems buvęs 
surengtas pažmonys. Tas 
davė jiems progą pasikal
bėti ir pasisvečiuoti. Ki
toje vietoje irgi buvę pa
kviesti į draugišką sueigą 
ir pavaišinti. Tik apžiūri
nėj us modernišką vidurinę 
mokyklą, išeinant, dvi po
niutės, sėdėdamos naujos 
mados Cadillac automobi
lyje, pradėjo drabstyti į 
diplomatus įžeidžianči a i s 
žodžiais. Tik kada jiedvi 
pamatė, kad laikraščio re
porteris jas fotografuoja, 
greitai nuvažiavo. Į tą in
cidentą ambasados nariai 
nekreipė dėmesio. Tik vie
nas iš jų pastebėjo repor
teriui: “Kam fotografuoti 
tokį, kuris to nenori?’’

Ohio administracija už
draudė ambasados žmo
nėms įvažiuoti su įauto j 
Cuyahoga apskritį, į kurią 
įeina Clevelandas su visais 
priemiesčiais. Clevela n d o 
komerciniams dienraščiams, 
irgi buvo nustatyta svečių 
nevadinti kitaip, kaip tik 
“reds.”

Tarybų ambasados nariai 
jau buvo apie tai pranešę 
industrialistui bei finansie- 
riuil Cyrus Eaton, kuris 
visuomet su malonumu pa
sitinka Tarybų Sąjungos 
turistus. Gavęs pranešimą, 
spaudai pranešė: “Aš bū
siu linksmas matyti juos.” 

Tarybiniai turistai, palikę 
savo auto Warren, Ohio, į 
Clevelandą atvažiavo trau
kiniu, ir kaip greit atva-, 
žiavo į Cleveland© Termin
al Tower, Eaton’o tarnai 
nuvedė svečius į jo patal
pas, kurios randasi aukštai 
Terminal Tower pastate. 
Čia randasi Eatono rašti
nės, svetainės, gyvenimui 
kambariai ir viskas, kas jo 
patogumui reikalinga. Čia 
tuojau įvyko spaudos kon
ferencija, o po to išvyko pa
sidairyti po miestą; buvo 
Case Technologijos institu
te, pietavo City Club’e, va
kare nuvažiavo į Severance 
Hall . pasiklausyti pirmos 
dalies Clevelando Simfoni
jos' koncerto. Iš Severance 
Hall tiesiog nuvažiavo į 
Karamu House. Čia ir man

teko nors trumpai su vie
nu iš jų pasikalbėti,

Paklausus, kaip Ohio 
ž m o nes juos traktuoja, 
atsakė: “Mes gavome įspū
dį, kad Ohio žmonės mus 
labai maloniai ir šiltai trak
tuoja, ir visus esame malo
niai priimami. Mes čia at
važiavome ne pamatyti ko 
nors, ko mes dar neturime 
Rusijoje, — mes atvažiavo
me pasimatyti su Ohio žmo
nėmis, nes žmonės yra 
brangiausias turtas pasau
lyje.” Užklausus, ar karo 
bus galima išvengti, atsa
kė: “Kaip dalykai rodo, 
taikos pajėgos greitai auga 
ir mūsų šalis su visomis 
neutraliomis šalimis dės vi
sas pastangas, kad pastoti,;;—r ------ -------------- -
imperialistams kelią į nau-. šiltos kavos. Po draugiškų 
ją karą. Mūsų šalis ypa- į pasikalbėjimų ir užkan- 
tingai yra priešinga nau- i džių, draugei E. Karalienei 
• t • i — i ii* • v • 14* i kr F n trinujam karui dėl kelių priežas
čių. Viena, mes paskuti
niame kare netekome virš 
7,000,000 geriausių savo 
žmonių ir buvo sunaikinta 
mūsų turto už daugybę bi
lijonų dolerių. Antra, ka
ras yra tik imperialistams 
reikalingas, kad pavergtų 
kitų tautų žmones ir pasi
grobtų jų turtus. Ir trečia, 
sekamas karas būtų baisus 
ir viską naikinantis.” Su 
tuo mudviejų pasikalbėji
mas pasibaigė todėl, kad 
daugybė žmonių norėjo su 
jais pasikalbėti ar nors 
ranką paspausti.

Ant rytojaus buvo sek
madienis ir tarybiniai tu
ristai didžiumą laiko pra
leido Eatono patalpose. 
Dar prieš pietus buvo di
delis susirinkimas, kuriame 
kalbėjo vienas iš Tarybų 
ambasados narių. Kalbėjo 
“Washington Post” kartu- 
nistas ' Herblock temoje 
“Laikraščiai ir jų atsako
mybė.”

Buvo ir daugiau kalbė
tojų. Po to buvo didelis 
sąjūdis, .kada visi ėjo as
meniškai jiems paspausti 
rankas. Tai parodo, kaip 
Amerikos žmonės myli Ta
rybų Sąjungos žmones už 
tai, kad jie deda pastangas 
už išlaikymą pastovios pa
saulyje taikos. J. N. S.

Norwood, Mass.
Lapkričio 2 dienos vakare 

Norwood Moterų apšvietos 
klubas padarė masinį drau
gišką atlankymą sergan
čios klubo narės, draugės 
Elzbietos Karalienės, kuri 
jau kelinti metai serga. Ją 
kankina nelemtasis 
tasj Jos rankos 
labai sužalotos, 
džiukės pagalbos 
gali vaikščioti.

Prie tos ligos pereitą 
sąrą įsimetė kita liga, 
vo atiduota į Norwood© 
miesto ligoninę ir ten bu
vo padaryta operacija. Po 
kelių savaičių grįžo namo. 
Namie ją prižiūrėjo jos vy
ras Simonas Karalius ir 
dvi jos dukterys—Aida ir 
Lilija. Lilija yra slaugė, 
todėl draugė Karalienė na
mie buvo prižiūrėta labai 
gražiai. Ją gydo jaunas

artri- 
ir kojos 
Be laz- 

visai ne-

va- 
bu-

MEDUS
Šviežas šių metų Natūralus Medus. 

Dobilų arba maišytų žplynų. Medus 
yra daug sveikiau valgyti negu 
baltas cukrus.

Medus ir citrinų sultys, arba Sage 
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.

.Už |M?rsiui>timiį užsimoka pirkėjas.
J. W. THOMSON

RFU 1, Rt, 32, N. Ifranklin, Uqqa.

lietuvis gydytojas' Alfred tokią nuoširdžią ir šiltą už- 
W. Jansen.

Draugė E. Karalienė, kai 
buvo jauna ir sveika, mėgo 
meną. Kuomet Norwoode 
gyvavo L, L. Ratelio Cho
ras, ji buvo jo narė, daina
vo jame per daug metų. Ne
buvo pastatytas scenoje nė 
vienas veikalas, kuriame ji 
nebūtų vaidinusi. Ji visada 
savo rolę atlikdavo su pa
gyrimu.

Draugė Karalienė 
LDS 3 kuopos narė, 
pat per daug metų 
Laisvės skaitytoja.

Šis draugiškas draugės E. 
K a r a 1 i enės aplankymas 
įvyko pasidarbavus, drau
gėms Olgai Zarubienei, S. 
Budrevičienei ir M. Traki- 
mavičienei. Jos buvo pa
ruošę skanių užkandžių ir

yra

buvo

buvo įteikta nuo visų da
lyvių kukli dovana, house
coat. E. Kurulienė nuo sa
vęs įteikė porą gražių no
sinukių, jos pačios gražiai 
padarytų.

Draugė Ei. Karalienė pro 
ašaras dėkojo visiems už

uojautą josios nelaimingoj 
'sveikatos padėtyj.

Apie 9 vai. vakare visi 
dalyviai palinkę jom drau
gei E. Karalienei sėkmin
gai sveikti, vėl grįžti prie 
pilnos sveikatoj.

Taip pat šioje sueigoje 
nebuvo užmiršta ir dien
raštis Laisvė. Apmokėjus to 
vakaro išlaidas, dar liko 
penkinė, tai ji tapo paau
kota Laisvei.

Laisvės skaitytojas

Rochester, N. Y.
Atitaisau Klaidą

Lapkričio 2-os laidoj įvyku
sio pažmonio aprašyme buvo 
praleista vardas draugo J. 
Lobeikos, aukavusio vyno bu
telį, kuris buvo išleistas ir da
vė pelno 5 dol. Labai atsipra
šau draugą Labeiką, kuris 
visada dirba ir aukauja.

L. Bekešienė

Ar tamsta turi Jono Ku
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisvės knygy
ne.

Philadelphia, Pa
Maloni Naujiena Visiems— 

iš New Yorko Atvyksta 

“KATRIUTĖS GINTARAI” 
Tai puikus operetiškas veikalas, parašytas Lie
tuvoje. Mirga sielą jaudinančiomis dainomis. 
Čia, Philadelphijoje, bus suvaidintas šį sekma
dieni,

Lapkričio 23 Nov.
Rusų Svetainėje, 1150 North 4th St.

Pradžia 7:30 vai. vakare
Suvaidins žymiausi artistai, puikūs dainininkai 

iš New Yorko. Ateikite visi ir pasigėrėkite 
vaidinimu ir gražiomis dainomis.

Brockton, Mass

METINIS KONCERTAS
Rengia

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVĖ

Sekmadienį, Lapkr. 24 Nov
LIET. TAUT. NAMO VIRŠUTINĖJ SALĖJ

668 No. Main St., Brockton, Mass.
Programoje dalyvauja: Worcesterio ĄIDO 

CHORAS, ir garsusis duetas — ONA DIRVE- 
LIENĖ—JONAS SABALIAUSKAS, vadovy
bėje* JONQ DIRVELIŲ. Taipgi Montello garsu
sis trio: ROSE STRIPINIS, WILLIAM YUO- 
DEIKIS, ALBERT POTSIUS.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
Pradžia 2 vai. .dieną Įėjimas $1.00

Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
Išleido Valstj binė 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? Jeį ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. TJžsisakydami 
adresuokite sekamai;

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

Kartu su užsisakymų prašome prisiųsti ir pinigus.
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SKAITYTOJŲ BALSAI Business Opportunity

“BOLŠEVIKINĖ 
KONTRREVOLIUCIJA”
Tai tokį antgalvį'uždėjo 

pranciškonų “Darbininkas” 
ant savo editorialo.

Redaktorius rašo: “Anti- 
kristinis bolševizmo cha
rakteris raudonu siūlu eina 
per visus jų veiksmus ir 
žodžius. Tai pagrindinė 
bolševikinės kontrrevoliu- 
cijos žymė. Visa kita yra 
palenkta siekimui, kad že
mėje tikėjimui vietos ne
būtu. Išvakarėse sukaktu
vinių iškilmių Maskva jau 
uždėjo, o bolševikiniai laik
raščiai, tarp jų ir lietuviš
kieji Amerikoje rašo, kad 
greitai nebūsią vietos Die
vui nei visatoje, nei žemėje. 
Tą liuciferiškąjį išdidumą 
įpūtė raketinis sputnikas. 
Bet kokie bebūtų išdidūs 
ateistų šūkavimai, kad jie 
užvaldysią ne tiktai visą 
žemės rutulį, bet ir plane
tų erdves, negali išgąsdin
ti Kristaus sekėjų.”

Kristaus sekėjus, sū to
nuotus kavalierius, tiek iš- 
gązdino sovietiniai sputni- 
kai, kad ir miegot jie ne
gali. Argi juos kas gąz- 
dmo?

Toliau rašo: “Pergalė 
yra Dievo, ne žmogaus ran
kose.^ Ji taip tikra, kaip 
buvimas Viešpaties, kuriam 
nereikėjo raketų, kad atsi
rastų milijardai žvaigždžių 
ir nesuskaitomus amžius 
laikytųsi dausoje. Dar ne
buvo žmogaus, o tos žvaigž

San Francisco, Calif.
Jaunas daktaras

Man, svečiuojantis San 
Leandroj pas draugus, te
ko sueiti ir pasikalbėti su 
jaunu lietuviu daktaru. Jis 
atvykęs į Kaliforniją virš 
metai laiko ir apsigyvenęs 
prie Oaklando, Haywarde, 
kuris randasi tik keletas 
mylių už Oaklando. Smagu, 
kad mes turime jauną ir 
sugabų daktarą savo kolo
nijoj. Girdėjau, kad jau 
keletas lietuvių lankėsi pas 
jį ir turėjo geras gydymo 
pasekmes. Todėl, esant rei
kalui dėl sveikatos, patar
tina matyti ar pašaukti te
lefonu: Dr. A. Bičiūnas, 
1331 St. Hayward, Cal. Tel. 
LUcerne 1-5174. Jis gra
žiai kalba lietuviškai ir 
linkęs pasitarnauti lietu
viams.

Praeitą mėnesį pas dak
tarą svečiavosi jo tėvai iš 
Richmond Hill, N. Y., tad 
ir sū jo tėvais teko gerai 
pasikalbėti. Sakė, patinka 
jiems Kalifornija, ir gal, 
laikui bėgant, atvyks čia 
apsigyventi.

Oras pas mus labai pui
kus; mažai lietaus ir nešal
ta, net vakarais vienmarš
kinis gali vaikščioti. Die
nos laike šiluma iki 75 
laipsnių ir daugiau.

Čia daug žmonių susido
mėję sovietiniais sputni- 
ka‘s ir keliasi anksti žiūrė
ti, kada jie praskrenda.

Alvinas

Binghamton, N. Y.
Teko sužinoti, kad kai 

kurie binghamtoniečiai ren
giasi važiuoti į Philadel- 
phiją lapkričio < 23 d.—į tą 
linksmą vakarą, kur bus 
pastatyta operetė “Katriu
tės gintarai.” Iš mūsų 
miesto važiuos John Sa
dauskai, Ralph Sadauskas 
ir A. Navalinskas. Jeigu 
oras bus patogus, tikrai jie 
ten bus. Josephine 

dėtos platybės egzistavo.”
Tas viešpats turėjo būt 

labai didelis, jeigu jam rei
kėjo sumaišyti tiek mišinio 
ir padaryti bilijardus svie
dinių ir išmėtyti po visatą. 
O dar jis neturėjo jokių ta
da pagelbininkų, nei pran
ciškonų, nei marijonų, nei 
kapucinu ir kitokiu ordinu. 
Tik jam vienam reikėjo tą 
viską atlikti. Sovietų moks
lininkai paleido į erdvę tik 
du mažyčius taškelius, ir 
jie išgązdino visus Giorda
no Bruno sudegintoji] se
kėjus.

Dar toliau rašo: “Nuga-j 
lės krikščionybė ir mūsų 
laikais. Tuo nereikia abe
joti nei didžiausioje nevil
tyje, nei gąsdinimuose. 
Bažnyčia nė neketina už
leisti kovos lauko komunis
tiniam ateizmui: jis kovos1 
iki galutinės pergalės (Pi
jus XII).”

Tai Kristaus Vikaro ul
timatumas pašau 1 i n i a m s 
mokslininkams. čia yra 
minimas žodis “ateizmas” 
Daugelis skaitytojų nesu
pranta to žodžio prasmės. 
“Lietuvių kalbos, žodynas” 
šį žodį aiškina šitaip: “At
eizmas, bedievybė, pagrįs
ta mokslo žiniomis; dievo 
buvimo neigimas, religinio 
tikėjimo atsižadėjimas.”

“Darbininkas” dabar jau 
nevadina sovietinio sputni- 
ko “burbulu,” bet kiek jis 
drebia purvo prieš Sovietų 
valdžią ir Lietuvos valdžią!

J. Gaidys

Philadelphia, Pa.
Nemaloni naujiena

i
Mūsų darbšti veikėja,I 

draugė H. Plėtienė, pasida
vė operacijai. Lapkričio 
13 dieną ji išvyko į moterų 
ligoninę, kampas Parish ir 
Preston gatvių.

Linkime draugai Plėtie- 
nei sėkmingai ir kuo grei
čiausiai susveikti ir.vėl da
lyvauti veikloje su mumis.

L. R.
Paskutinis pranešimas
Jau buvo kelis kartus 

Laisvėje garsinta, kad 
Philadelphijos veikėjai 
ruošiasi pastatyti puikų 
veikalą operetę “Katriu
tės gintarai.” Šis veikalas 
parašytas iš mūsų gimtinės 
šalies žmonių gyvenimo. 
Todėl jis ir bus labai mums 
įdomus ne tik pasižiūrėti, 
bet ir pasiklausyti links
mų dainų, nes vaidmuo bus 
suvaidintas žavėjančiomis 
dainomis atvykusių geriau
sių talentų iš Kultūrinio 
centro, Richmond Hill, N.

Mes visi iš praeities ži
nome, kad niekas* kitas iš 
žmogaus sielos taip nepra
šalina visokių dejonių ir 
rūpesčių kaip daina. Tik 
daina apsčiai suteikia šir
džiai linksmumą ir sielai 
ramybę. Todėl sekamo šeš
tadienio (subatos) vakare, 
7:30 vai., lapkričio (Nov.) 
23-čią d., estradoje su
skambės dainos. Tai bus 
Rusų svetainėje, 1150 N. 
4th St., prie kampo Girard 
Ave.

Visus užkviečia
Rengėjų komisija

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.

NewYorto^a^ZlnKH
Lietuvių Kultūrinio Centro 
atsikreipimas i šėrininkus

Lietuvių Namo Bendroves 
direktoriai išsiuntinėjo vi
siems šėrininkams sekamą

Lapkričio 1, 
Gerbiamieji ;

Šiuomi pranešame, jog Lie
tuvių N a m o Bendrovės — 
Lithuanian Building Corpora
tion — metinis suvažiavimas 

šeštadenį, lapkričio 
30, 1957, savame na- 
Libert.v Auditorium, 
Atlantic Ave., Rich- 
ill, N. Y. Pradžia 1

vai. popiet.
Labaj svarbu šėrininkams 

suvažiavime dalyvauti. O tie,

m e — 
1 10-06

50 procentų vi-

įgalioti ką kitą jus atstovauti, 
nes yra būtinai reikalinga at
stovauti virš 
sų parduotų

Jeigu jūs 
suvažiavime
būtinai išpildykite 
k e jums prisiųstą 
galte Įgalioti, ką tik jūs nori
te.

negalėsite šiame 
vauti, tai 
šiame laiš-

roxy labai at
skilę miestą.

Pareiškimas spaudoje prieš 
bran d 1i olin i u s sprogdinimus; 
sudarytas naujas komitetas
Praeitą savaitgalį New Yor

ko laikraščiuose tilpo pilno 
puslapio pareiškimas, kuri 
padarė naujas sudarytas ko
mitetas prieš vapdeniliniai- 
atominius sprogdinimus. Tą 
komitetą sudaro žmones, kū
lio, bendrai kalbant, gali 
būti skaitomi liberalais. Kai
riečių jų tarpo nėra.

Naujasis komitetas vadina
si “National Committee for a 
Sane Nuclear Policy”, kitai]) 
sakant, nacionalinis komite
tas už sveiką termobranduoli
nę politiką, žodis “sane” Čia 
naudojamas prieštaravime žo
džiui “insane”, kas įeiškia, 
jog minimas komitetas skaito 
d a b a i f i n ę termobranduolinę 
politiką pamišusia...

Komiteto steigėjais yra 
“Saturday Review’’ redakto
rius Norman Cousins, Kveike- 
i ių komiteto sekretorius Ro
bert Gilmore (kuris po pa- 
iciškimais prieš sprogdinimus 
pasirašo ir kartu su kairie- 
čiais kitose peticijose), socia
listų lyderis Norman Thomas 
ir eilė kitų. Apart jų, po pa
reiškimu pasirašo Eleanor 
Roosevelt, rašytojas J o h n 
Hersey, Farm erių unijos pre
zidentas James G. Patton ir 
eilė kitų.

Komitetas viešu laišku at
sikreipia į prezidentą Esen- 
howerį ir jį ragina prie šio:

Amerika turi pasiūlyti 
Jungtinėms Tautoms, kad

Criterion teatre jau antri metai rodomas filmas “De
šimts prisakymų” laimėjo prizą kaip geriausias/ ameriki
nis filmas 1956 metais. Tai pripažino Neangliškosios spau
dos filmų kritikų ratelis. Iš kairės Į dešinę: Dr. Tibor Web
er, ratelio prez.; Barney Balahan, Paramount paveikslų 
prez.; Sigmund Gottlober, Filmų ratelio sekretorius.

kur jūs gyvenate, ir dieną, 
kada Proxy išpildote. Pasira
šykite patys ir būtinai turi 
pasirašyti liudininkas. Tada 
tą Proxy pasiųskite tam as
meniui, kurį įgaliojate, arba 
tiesiog Lietuvių Namo Bend- 
rovei. \

Prašome^ffftlikti tą "Yeškalą 
tuojau aph\ikymo šio laiš-

norim e 
suvažiavimo
graž ų b an k etą. V»i - 

užkviečiame jame daly- 
kartu linksmai laiką 

Dalyvaudami pa
savo kultūrinę įstai- 

Bankctas prasidės 6 vai.

priminti,Taipgi 
kad po 
turėsimi' 
sus
vauti ir 
praleisti, 
i emsite 
gą.

Proxy Įg’a- 
adresuokite 
Auditorium, 
Avė., Rich-

Sveikinimus ir 
liejimus siųsdami 
sekamai: Liberty 
110-06 Atlantic 
mend Hill 19, N.

Su gilia pagarba,

LIETUVIŲ NAMO
DIREKTORIAI

Walter Keršulis, pirmininkas 
Stasys Titanis, vice pirminink. 
Peter W. Jones, sekr.-iždin.

vandeniliniai - atominiai 
sprogdinimai, tarpkontinen- 
tmiai šoviniai ir dirbtini paly
dovai turi būti atskirti nuo li
kusios nusiginklavimo proble
mos;

Kad dabar, esant susitari
mui iš principo, jog tokie 
sprogimai pavojingi, Ameri
ka ir kiti kraštai turi I tuos 
sprogdinimus sul a i k y t i ir 
Jungtinės Tautos po to turi 
sudaryti aparatą, kuris kont
roliuotu, kad. sutarties būtu 
laikomasi.

Tarpkontinentiniai š o v i- 
uiai ir dirbtu; satelitai turi 
rastis po Jungtinių Tautų 
kontrole.

MIRĖ
Lapkričio 3 d. mirė Nellie 

Kasperienė, 34 metų'amžiaus, 
gyvenusi Richmond Hill, N. 
Y. Palaidota lapkričio 7 d., 
šv. Jono kapinėse.

Nuliūdime liko vyras, trys 
vaikai, jos tėvai Mordos’ai, 
taipgi, jos brolis. Laidojo S. 
Aromiskis.

Pašaukė taisyti auto, apiplėšė
Automobilių taisytojas Ja

mes Mulea buvo telefonu pa
šauktas pribūti ant Bowery ir 
Canal St., nės ten esąs suge
dęs automobilis. Jam ten pri
buvus du plėšikai atėmė iš jo 
$580 Automobilio taisyti ne
reikėjo.

Reiškiame Gilia Patrarba
V ’ l

Mirusiai

K atrinai Sinkeviči ūtei
ir Užuojautą Jos Artimiesiems.

Povilas ir Adelė Rainiai 
Brooklyn, N. Y.

Skandalas apie Mt Kisco 
radiumo dirbtuvę; vedėjas 

ndrė nuo kraujo vėžio
Canadian Radium & Ura

nium. korporacijos fabrikas, 
kuris randasi Mt. Kisco mies
telyje prie pat Didžiojo New 
Yorko, jau sukėlė nemažai 
skandalų, bet dabar atrodo, 
kad vystosi tikrai didelis 
skandalas.

Kaip žinia, keli mėnesiai 
atgal kairiečių “Daily Work
er” pirmas iškėlė, kad tos 
dirbtuvės užlaikymas prie 
pat didmiesčio sudaro sveika
tai pavojų miesto ir apylin
kių gyventojams. Toje dirbtu
vėje išgaunamas radiumas iš 
senu orlaiviu daliu, sudaužy
tų ligoninių radi ūmo indų ir 
senų teptukų, kuriais ra Niu
rnas buvo dažomas. Tai yra, 
kitaip sakant, radiumo “sal
vage” dirbtuvė, ir todėl žy
miai pavojingesnė, negu la
boratorija, kurioje koncent
ruojamos naujas radi ūmas.

Dabar pasirodė, kad jau

Amerikos daktarai nori žinoti, 
ką atsiekė tarybiniai medikai
“Times” atpausdino laišką 

Imo žymaus daktaro Max 
Fink, Hillside ligoninės eks
perimentinės p s i chiatrikes 
skyriaus vedėjo. Daktaras 
Fink sako, kad New Yorko 
medicinos pasaulyje viešpa
tauja didelis susidomėjimas 
tuomi, kas atsiekiama medici
nos srtyje Tarybų Sąjungoje, 
bet, deja, dar yra mažai kon
takto. Menkas nuošimtis 
Amerikos daktarų moka rusų 
kalbą ir todėl negali naudo
tis rusiškais medicinos žurna
lais, o vertimų beveik nėra.

Daktaras Fink sako, kad 
1943 metais New Yorko dak
tarų grupė, mokantieji rusų 
kalbą, pradėjo išleistu žurna
lą “American Review of So
viet ' Medicine”. Į tą žurnalą 
j i c- su ta 1 p i n d a v o įdomiausius

Po miestą pasidairius
Niek.as nepaneigia fakto, 

kad New Yorko miesto išlai
koma radijo stotis (WNYC) 
yra geriausia New Yorke — 
ji turi turtingiausias kultūri
nes programas, l geriausią mu
ziką, joje mažiausiai garsini
mų, ji turi puikias vaikų pro
gramas ir t.t. Tik WQXR sto
tis, kuri surišta su “Timės”, 
gali bent muzikos srityje ly
gintis su WNYC.

Dabar susidarė mokytojų, 
aktorių ir muzikų komitetas, 
kuris pradeda darbuotę, kad 
miestas steigtų ir savo televi
zijos stotį. Visos dabartinės 
Didžiojo New Yorko televizi
jos stotys (apie tuzinas) iš 
kultūrinio taško blogos. Gar
sinimai jose užima didžią vie
tos dalį. Paduodama daug pi
gių sensacinių; programų, 
daug senų negerų filmų, ku
rie kenksmingi vaikams ir t.t.

Televizijos stotis, kuri ga
lėtų lygintis su WNYC radijo 
stotimi, žymiai pakeltų New 
Yorko kultūrinį 'lygį ir ypa
tingai būtų geras dalykas mo
kyklinio amžiaus vaikams. 

i
i
i

yra liūdnų rezultatų. Du mė
nesiai atgal mirė Max Pavcy, 
to fabriko direktorius. Pavcy 
buvo vienas Amerikos šach
matu melstu, tik 39 metų 
ž m o gu s. D a k ta ra i ! k o n stat a v o, 
kad jis mirė nuo leukemijos, 
tai yra, kraujo vėžio, ir kad 
tai jo kraujas tapo užnuody
tas radiumo. Gali būti, kad 
lavonas dabar bus atkastas 
ir pravestas nuodugnesnis ty
rinėjimas.

Ottawa miestelyje, Illinois 
valstijoje, randasi radiumo 
fabrikas, kuris priklauso tai 
pačiai firmai. Laikraštininkai 
pravedė tyrinėjimą ir .'pasiro
dė, kad nuo 1938 metų tame 

i fabrike nuo kraujo vėžio mi
rė bent 25 žmonės.

Spauda šiomis dienomis 
pranešė, kad korporacija jau 
rengiasi uždaryti savo dirbtu
vę Mt. Kisco miestelyje ir 
trauksis kitur. Kur — neskel
biama.

straipsnius iš tarybinių medi
cinos žurnalų — angliškame 
vertime, tai yra. žurnalas tą
ją) labai populiarus . Ameri
kos daktaruose. Bet 1948-ais 
metais reakciniai rateliai pra
dėjo spaudimą ir žurnalas to
lėjo užsidaryti.

Vienok, sako daktaras
Fink, New Yopko gydytojai 
puikiai žino, iš dalinu praneši
mų ir taipgi iš mediciniškos 
Vakarų, Europos spaudos, 
kad Tarybų Sąjungoje dabar 
daromi didžiuliai atsiekimai 
medicinoje. Daug kas, kas at
siekiama arba surandama 
rybų Sąjungoje, galėtų 
miai padėti ir Amerikos 
dikams. Fink ragina, kad 
tų surastas būdas kaip nors 
pasikeisti informacija su ta
rybiniais medikais.

.! a-

mc- 
bu-

Pagerbs Marion
Baėhrach, žymią 
mirusią

šį trečiadienį, lapkričio 20 
dieną įvyks memorialinis mi
tingas, kuriame bus pagerb
ta Marion Bachrack; • žymi 
.komunistė kovotoja, kuri ke
letas savaičių atgal mirė nuo 
vėžio. Bachrack buvo Komu
nistų partijos nacionalinio ko
miteto narė.

Memorialiniame m i tinge 
kalbės Shirley Grabam, pro
fesorius DuBois, Elizabeth 
Gurley Flynn, Paul Robeson 
ir C. B. Baldwin, liberalas ne- 
komunistas, buvęs Amerikos 
Civilinių Laisvių 
(ACLU) sekretorius.

Mitingas Įvyks Sheraton- 
McAlpin viešbutyje, Broad
way ir 34-a gatvė.

Sąjungos

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai, 
reikalu!
4 pusi. Laisvi (Liberty) Antr., lapkričio (Nov.) 19, 1957.

Westchester, N. Y. Harrison. iVA 
licatessen. švari, įsteigta 10 m. Ge-y 
ra vieta. Puiki proga tinkamam as
meniui. Bargenas. $8,500, su sande-1 
liu ir įrankiais. HA. 8-6500. Nesvei-* 
kavimas pardavimo priežastis,

(222-226)

REAL ESTATE
Flushing. Arti subvių ir LIRR. 2-jų 
šeimų atskiras namas. 53x129, 10 
kambarių. 2i vonias, 2 ugniavietės, 
skiepas, 12 spintų, sandėlis, 2 auto 
garadžius. Pirmų lubų salionas 14x23, 
Daržas, gražūs liepos medžiai.

$28.000. FL. 9-3.377.
(224-228)

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, garadžits ir> 
kiti įtaisymai. Gera t ra n sp. Tuoj už
imama. $16,500. D A. 6-0209.

(222-225)

Bayside. J. G. Homes. Nauja," 
2 šeimų mūrinis namas. Pusiau at
skirtas. 5 dideli kambariai, dubelta- 
vas garadžius. Ištaisytas skiepas. 
Geroj apylinkėj. Pūkščia į mokyk
las, krautuves, bažnyčias, LIRR ir 
autobus. Matykite pavyzdį po 40-20 
215 St. Bayside 9-9341.

(223-225)

SUSIRINKIMAI
Brooklyno Moterų Klubo susirin

kimas įvykš ketvirtadienį, lapkričio 
21 d., Liberty Auditorium. Rich
mond Hill. Prašome moteris skait
lingai dalyvauti, reikės prisiruošti 
prie Kūčių Vakaro pramogos ir tu
rime kitų svarbių reikalų aptart. •

K. Petrikienė (225-227K

Auto tik Trumana* 
nesuvažinėjo

Buvusiam prez. Trumanui 
New Yorke einant skersai 
gatvę smarkiai važiuojąs au
tomobilis tik spėjo sustoti 
prie pat Trumano kojų.

Nevedusias nėščias mokines 
paleidžia iš mokyklų

Apšvietus taryba raportuo
ja, kad šių mokyklinių metų 
pradžioje buvo paleista iš 
mokyklų 1,250 žemiau 16 me
tų amžiaus mergaičių, kurios 
buvo nevedusios nėščios. Ra
portas rodo, kad nevedusiu 
nėščių ipergaičių skaičius žy
miai didėja.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramaL

The Greater lew York Fond

WOODLAWN 
MORTICIANS

A. Abruzese, Lie. Mgr. 
Pasižymėję laidotuvių direktoriai. 
Koplyčios visose apskrityse. Kai
nos prieinamos. Įsteigta 1920.

675 E. 288th St., Bronx
FA. 4-4500 0608.

Mes privalome būti dėkingi. 
Visi išreikškime padėką Aukš

čiausiajam už mūsų gerovę.
McAllister fuel co.

Įvedam Aliejinius Pocius 
886 Manhattan Avė., B'klyn.

EV. 9-3696.

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArJcet 2-5172

426 Lafayette. St.




